LUNDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2007-01-17

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Plats och tid: Svaneskolan, kl 17.30 - 22.00
Beslutande:

Lars Hansson (fp) ordförande
Karl-Axel Axelsson (m) vice
Anders Ebbesson (mp) 2:e vice ordförande
Bo Alfredsson (m)
Laila Gribel (m)
Christer Wallström (fp)
Börje Hansson (c)
Agnes Borg (kd)
Monica Molin (s)
Daniel Johansson (s)
Vlasta Sabljak (s)
Mats Nilsson (s)
Ibrahim Kakahama (v)

Ersättare:

Frank Falkestav (m)
Carl Ling (m)
Anna Malin Petré (m)
Johan Richter (fp)
Katikka Gasper Ståhl (fp)
Matilda Flodin (kd)
Anna Johansson (c)
Laurent Lawson (s)
Mats Lindén (s)
Ban Hawez (s)
Patrick Oliveira Granell (mp)

Övriga deltagare:

Lena Leufstedt, förvaltningschef BSF Norr
Karin Sandberg, förvaltningschef BSF Söder
Eric Hammarbro, ekonom BSF Söder, § 5
Ann-Britt Svensson, ekonom BSF Norr, § 5
Suzanne Olsson, nämndsekreterare
Mats Andersson, Lärarförbundet
Bengt Andersson, Lärarförbundet
Per Hällström, Skolledarförbundet
Lena Nilsson, Kommunal
Gabor Tilesch, Kommunal

Utses att justera:
Justeringens
plats och tid:

Bo Alfredsson (m) med Laila Gribel (m) som ersättare

Underskrifter

Barn- och skolkontor Norr den 24 januari 2007

Paragrafer: §§ 1 - 16

Sekreterare ........................................................
Suzanne Olsson
Ordförande ........................................................
Lars Hansson
Justerande .......................................................................................................................
Bo Alfredsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ: BSN Lunds stad
Sammanträdesdatum: 2007-01-17
Datum för anslags
Datum för anslags
uppsättande: 2007-01-25
nedtagande: 2007-02-15
Förvaringsplats
för protokollet: BSF Norr, Nöbbelövsvägen 21
Underskrift

..................................................................
Suzanne Olsson, nämndsekreterare
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Barn- och skolnämnd Lunds stad

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2007-01-17

§1
Fastställande av dagordningen
Ordföranden föreslår att ärendet om offentliga sammanträden (ärende 4) flyttas fram i dagordningen.
Monica Molin (s) föreslår att ”Utbildning” och ”Meddelanden från nämnden” läggs till sist på
dagordningen.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att fastställa dagordningen i enlighet med ovanstående förslag

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§2
Offentliga möten
Yrkanden
Lars Hansson (fp) yrkar på att nämndsammanträdena ska vara offentliga.
Monica Molin (s), Karl-Axel Axelsson (m), Bo Alfredsson (m), Laila Gribel (m), Anders Ebbesson (mp),
Börje Hansson (c) och Ibrahim Kakahama (v) instämmer i yrkandet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att nämnden beslutar i enlighet med detta.
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att nämndens sammanträden ska vara offentliga

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§3
Ordföranden har ordet
Ordföranden öppnar mandatperiodens första nämndsammanträde och hälsar ledamöter och ersättare
välkomna samt ger en kort personlig presentation.
§4
Presentation av förvaltningscheferna
Förvaltningscheferna från Barn- och skolförvaltning Norr och Barn- och skolförvaltning Söder
presenterar sig och sina verksamheter samt presenterar närvarande tjänstemän från respektive
förvaltning. Förvaltningscheferna hälsar den nya nämnden välkommen och ser fram emot ett gott
samarbete.
§5
Nämndens ledamöter och ersättare presenterar sig.

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§6
Sammanträdestider för 2007
Ärendet
Förslag till sammanträdestider för år 2007 föreligger för beslut. Det finns två alternativ: Alternativ 1
innebär sammanträdesordning med presidieutskott och alternativ 2 innebär sammanträdesordning med
arbetsutskott.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2006-11-22
Yrkanden
Lars Hansson (fp) yrkar för fp, m, c och kd:
att
att
att
att
att

att

att
att
att

anta sammanträdesdatum för år 2007 enligt alternativ 2 i förvaltningarnas förslag
nämndsammanträden skall börja med samling kl 17.30 för enklare förtäring och att sammanträdet
ska börja klockan 18.00
nämndsammanträdena för Barn- och skolnämnd Lunds stad skall vara offentliga
ett arbetsutskott inrättas med fem ordinarie ledamöter och fyra ersättare, med uppgift att bereda
ärenden inför nämnden samt i övrigt behandla enklare ärenden på delegation
som ordinarie ledamöter i arbetsutskottet utse:
Lars Hansson (fp)
Karl-Axel Axelsson (m)
Börje Hansson (c)
Anders Ebbesson (mp)
Monica Molin (s)
som ersättare utse:
Laila Gribel (m)
Agnes Borg (kd)
vakant (s)
Ibrahim Kakahama (v)
Lars Hansson (fp), Karl-Axel Axelsson (m) samt Anders Ebbesson (mp) utses till ordförande, vice
ordförande, resp. 2:e vice ordförande i arbetsutskottet
ersättare tjänstgör enligt den turordning som gäller för kommunala nämnder i Lund
nämndens arbetsformer ska utvärderas vid nämndens decembersammanträde 2007

Monica Molin (s) och Anders Ebbesson (mp) yrkar bifall tillordförandens förslag
Beslutsgång
Nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds Stad beslutar
att anta sammanträdesdatum för år 2007 enligt alternativ 2 i förvaltningarnas förslag
att nämndsammanträden skall börja med samling kl 17.30 för enklare förtäring och att sammanträdet
ska börja klockan 18.00

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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ett arbetsutskott inrättas med fem ordinarie ledamöter och fyra ersättare, med uppgift att bereda
ärenden inför nämnden samt i övrigt behandla enklare ärenden på delegation
som ordinarie ledamöter i arbetsutskottet utse:
Lars Hansson (fp)
Karl-Axel Axelsson (m)
Börje Hansson (c)
Anders Ebbesson (mp)
Monica Molin (s)
som ersättare utse:
Laila Gribel (m)
Agnes Borg (kd)
vakant (s)
Ibrahim Kakahama (v)
Lars Hansson (fp), Karl-Axel Axelsson (m) samt Anders Ebbesson (mp) utses till ordförande, vice
ordförande, resp. 2:e vice ordförande i arbetsutskottet
ersättare tjänstgör enligt den turordning som gäller för kommunala nämnder i Lund
nämndens arbetsformer ska utvärderas vid nämndens decembersammanträde 2007

Sammanträdestider fastställda för 2007
14/2, 21/3, 25/4, 23/5, 13/6, 29/8, 19/9, 17/10, 14/11, 5/12

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§7
Internbudget 2007
Sammanfattning
För år 2007 skall Barn- och skolnämnden fastställa internbudget för de två förvaltningarna Norr och
Söder.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2006-12-13 samt bilagt preciserat underlag.
Förslag till internbudget för barn- och skolförvaltning Norr 2007
Totalramen för Norr är 588 173 tkr*
Driftbudget (tkr)

Förvaltning, gemensamt
Politisk verksamhet
Skolkontoret
Skolskjutsar
Rehabilitering
Förskolan
Därav köp och sälj annan kommun, annan
BSN, enskilda förskolor

Grundskolan
Därav köp och sälj annan kommun KoF,
annan BSN, fristående skolor

Särskola
TOTALT

Kostnader

-3 250
-400
-8 836
-2 645
-3 000
-229 732

Internbudget 2007
Intäkter

0
0
0
0
0
23 690

Netto

-3 250
-400
-8 836
-2 645
-3 000
-206 042

-45 272

7 301

-37 971

-390 505

26 505

-364 000

-55 810

11 346

-44 464

-17 430
-655 798

17 430
67 625

0
-588 173

Internbudget
2006

-1 250
-663
-9 036
-2 470
-3 000
-201 356
-366 077
0
-583 852

Förslag till internbudget för barn- och skolförvaltning Söder 2007
Totalramen för Söder är 492 927 tkr*
Driftbudget (tkr)

Förvaltning, gemensamt
Politisk verksamhet
Skolkontoret
Skolskjutsar
Rehabilitering
Förskolan
Därav köp och sälj annan kommun ,
annan BSN, enskilda förskolor

Grundskolan
Därav köp och sälj annan kommun KoF,
annan BSN, fristående skolor

Särskola
TOTALT

Justeringsmännens signatur

Kostnader

-634
-400
-8 566
-800
-691
-185 062

Internbudget 2007
Intäkter

0
0
0
0
0
19 070

Netto

-634
-400
-8 566
-800
-691
-165 992

-48 010

7 289

-40 721

-354 013

38 169

-315 844

-43 475

21 754

-21 721

-20 599
-570 765

20 599
77 838

0
-492 927

Internbudget
2006

-622
-648
-8 010
-500
-1 200
-160 305
-297 708
0
-468 993

Utdragsbestyrkande
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Förskolepengen resp. elevpengen för Barn- och skolförvaltning Norr
föreslås fastställas enligt följande:
Förskolepeng
1-2 år
101 405
3-5 år
75 060
6 år
60 000

Elevpeng
F-5
47 984
6-9
56 071
Fth
30 333

Tillkommer tilläggsresurs för social struktur för F-9:
Föräldrarnas utbildningsnivå (<9 år) 15 154 kr/elev
Svenska A ”Utländsk bakgrund”
17 255 kr/elev
Specialverksamheter:
Hästskon förskolepeng plus 460 tkr fast ersättning
Solen förskolepeng plus 17 140 kr barn/år ersättn från Integrationsenheten
Språkförskolan produktionsbudget från KF 823 tkr
Uroxen produktionsbudget från KF 4 136 tkr varav intäktskrav på 1 676 tkr
Romano Trajo produktionsbudget från KF 902 tkr
Förberedelseklasser produktionsbudget från KF 3 075 tkr varav intäktskrav på 818 tkr
Särskolan på Humlebo- och Fågelskolan har utförarbidrag som är en intäkt från Centrala
skolförvaltningen. Ersättningen är baserad på elevantalet - mätdatum 15 september.
Förskolepengen resp. elevpengen för Barn- och skolförvaltning Söder föreslås fastställas enligt följande:
Förskolepeng
1-2 år
102 444
3-5 år
78 543
6 år
64 102

Elevpeng
F-2
3-5
6-9
Fth

45 072
45 305
51 640
26 727

Tillkommer extra resurs för elev med svenska A (svenska som andraspråk) motsvarande 20 tkr per elev.
Alternativt en förstärkt resurs med 30 tkr då skolan har mer än 20 % av eleverna som har svenska A.
Specialverksamheter:
Röda stugan kvälls- och nattförskola.
pris per barn
Röda stugan jour, helg del
Röda stugan jour, helg hel
Röda stugan jour, kväll
Röda stugan natt

1 356
2 259
888
1 112

Familjedaggrupp 1,5 förskolepeng.
Vikarieproffsen där kostnaderna faktureras respektive beställare.
Särskolan på Höjebro och Tuna har särskild produktionsbudget.
Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolförvaltningarnas förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att fastställa internbudget för förvaltningarna Norr respektive Söder enligt föreliggande förslag.
Ajournering
Yrkanden
Lars Hansson (fp) yrkar
att
budgetansvar fastställs (se nedan)
att
internbudget för Barn- och skolförvaltning Norr fastställs enligt föreläggande förslag under
förutsättning att personalrepresentanterna inte påkallar central förhandling enligt MBL § 14
att internbudget för Barn- och skolförvaltning Söder fastställs enligt föreliggande förslag med följande
ändring:
755 tkr i dubbelbudgeterad ledningsresurs samt ofördelade medel omföres till elev- och barnpengen genom proportionell uppräkning
Budgetansvar inom BSN Lunds stad
Budgetansvar inom BSF Norr
• Förvaltningschefen är budgetansvarig för alla centrala budgetposter utom budgetposten
”reserverat för oförutsett”
• Rektor för respektive rektorsområde är budgetansvarig för rektorsområdets budget
• Budgetposten ”reserverat för oförutsett” disponeras efter beslut i nämnden
Varje budgetansvarig ska lägga en detaljbudget som är i balans och som tar hänsyn till tidigare års
påverkbara över- respektive underskott i enlighet med regler fastställda av BSN Norr, 2003-05-21 (§ 57).
Slutligt beslut om överföring av över- respektive underskott fattas av nämnden.
Budgetansvar inom BSF Söder
• Skolområdescheferna är budgetansvariga för centrala budgetposter under respektive skolområde
• Förvaltningschefen är budgetansvarig för övriga centrala budgetposter utom budgetposten
”reserverat för oförutsett”
• Skolchefen beslutar om fördelning av del av barn/elevpeng till respektive intendentur
• Rektor/intendent är budgetansvarig för sina respektive EKEN
• Budgetposten ”reserverat för oförutsett” disponeras efter beslut i nämnden
Varje budgetansvarig ska lägga en detaljbudget som är i balans och som tar hänsyn till tidigare års
påverkbara över- respektive underskott. Slutligt beslut om överföring av över- respektive underskott
fattas av nämnden.
Anders Ebbesson (mp) yrkar för s, v och mp bifall till ordförandens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att nämnden beslutar i enlighet med detta.

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att
budgetansvar fastställs (se ovan)
att
internbudget för Barn- och skolförvaltning Norr fastställs enligt föreläggande förslag under
förutsättning att personalrepresentanterna inte påkallar central förhandling enligt MBL § 14
att internbudget för Barn- och skolförvaltning Söder fastställs enligt föreliggande förslag med följande
ändring:
755 tkr i dubbelbudgeterad ledningsresurs samt ofördelade medel omföres till elev- och barnpengen genom proportionell uppräkning
Lars Hansson (fp) inkommer med följande protokollsanteckning
Det är egentligen emot våra principer att lägga större belopp på centrala konton. Nämndens första år
innebär dock ett flertal osäkerhetsfaktorer, bl.a.:
•

Eventuella engångskostnader i samband med förestående förvaltningssammanslagning

•

Osäkerhet kring 2006 års bokslut

Budgetposten för ”oförutsett” har därför lagts relativt hög - 2 mkr per förvaltning. Vår förhoppning är
att dessa medel inte ska behövas. Vi har för avsikt att fördela merparten av dessa medel till
verksamheterna så snart som möjligt.
Likaså har vi för avsikt att fördela ut de samordningsvinster som vi räknar med i den förestående
förvaltningssammanslagningen. Vi kan dock inte omfördela dessa belopp i budgeten förrän utredningen
är klar och samordningsvinsterna blivit kända till belopp, karaktär och tidpunkt.
Notering vid justeringstillfället
Vid justeringen kunde konstateras att fackförbundet Kommunal begärt central förhandling enligt § 14
MBL. Andra att-satsen i nämndens beslut har således fallit.

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§8
Plan för intern kontroll 2007
Sammanfattning
Barn- och skolförvaltningarna Norr och Söder redovisar i detta ärende förslag till kontrollmål för den
interna kontrollen för år 2007. Kontrollmålen bygger dels på de av Kommunstyrelsen beslutande samt
nämndens egna.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Norrs tjänsteskrivelse den 19 december 2006.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 22 november 2006, Dnr 819/06, beslutad i Kommunstyrelsen
2006-12-07. (bilaga 1)
Handlingsplan för granskning av intern kontroll inom Barn- och skolnämnd
Lunds stad 2007.
Förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad föreslås besluta
att anta förslag till handlingsplan för intern kontroll 2007
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningarnas förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet
med detta.
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att anta förslag till handlingsplan för intern kontroll 2007

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§9
Intern kontroll - uppföljning kontorsmaterial - BSF Söder
Sammanfattning
Barn- och skolförvaltning Söder lämnar nedan redovisning för särskild
uppföljning av kontorsmaterial enligt Barn- och skolnämnd Söders
beslut den 15 februari 2006,§6
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse.
Barn – och skolförvaltningens förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att godkänna förvaltningens rapport över intern kontroll
vad avser inköp av övrigt kontorsmaterial
Yrkande
Monica Molin (s) yrkar utöver detta att nämnden ska uppdra åt förvaltningen att vidta åtgärder för att
höja andelen inköp enligt ramavtal.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att nämnden beslutar i enlighet med dessa.
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att godkänna förvaltningens rapport över intern kontroll
vad avser inköp av övrigt kontorsmaterial och
att uppdra åt Barn- och skolförvaltning Söder att vidta åtgärder för att höja andelen inköp enligt
ramavtal

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 10
Fastställande av delegationsordning
Ärendet
Delegationsplaner avseende Barn- och skolförvaltning Norr och Söder föreligger för beslut.
Barn- och skolförvaltningarnas förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att fastställa delegationsordningen för Barn- och skolförvaltning Norr
att fastställa delegationsordningen för Barn- och skolförvaltning Söder
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att nämnden är enig om att fastställa
delegationsordningarna och att delegat ”presidieutskott” ändras till ”arbetsutskott” eftersom nämnden
antagit sammanträdesordningen med arbetsutskott och att uppdra åt förvaltningarna att genomföra
nödvändiga redaktionella ändringar.
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att fastställa delegationsordningen för Barn- och skolförvaltning Norr
att fastställa delegationsordningen för Barn- och skolförvaltning Söder och
att ändra ”presidieutskott” till ”arbetsutskott” samt
att uppdra åt förvaltningen att genomföra redaktionella ändringar

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande

13

LUNDS KOMMUN

Barn- och skolnämnd Lunds stad

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2007-01-17

14

§ 11
Informationsärende:
Information om förtroendevaldas medverkan i förskole- och skolkonferenser samt information
om riktlinjer för förskolekonferenser inom BSF Norr och Söder
Ärendet
Förvaltningscheferna redogjorde för hur den nuvarande organisationen för förtroendevaldas medverkan
i förskole- och skolkonferenser ser ut.
De förtroendevalda som redan är adjungerade till någon förskole- och/eller skolkonferens fortsätter med
detta tills vidare. Övriga förtroendevalda anmäler sitt intresse och ärendet tas upp för beslut på ett
kommande nämndsammanträde.

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 12
Informationsärende:
Förteckning över gällande policies och planer
Ärendet
Förteckning över gällande policies och planer förelades nämnden, såväl centralt antagna som specifika
för BSF Norr och för BSF Söder. En genomgång kommer att göras över de olika planer som gäller på
respektive förvaltning och en samordning genomföras.

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 13
Redovisning av delegationsbeslut
Följande delegationsbeslut redovisas vid dagens sammanträde:
Barn- och skolförvaltning Norr
Personalärenden: 1 - 16
Anpassad studiegång: 1-3
Beslut om dispens för elever över 12 år i skolbarnomsorg: 1
Barn- och skolförvaltning Söder
Personalärenden: 1 - 78
Ekonomiärende: 1-2
Beslut om skriftlig varning: 1 (sekretessärende)
Presidieutskottet, §§ 10-11, Ansökan om ledighet för elev: 1
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut och lägga den till handlingarna

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 14
Anmälningar och meddelanden från förvaltningscheferna
Från Barn- och skolförvaltning Söder anmäls följande ärenden:
•
•
•

Två nya förskoleavdelningar kommer att öppnas vid Tunaskolan i januari
Två rektorer vid Tunaskolan går inom kort i pension. Rekrytering kommer att inledas.
Inkommen skrivelse från föräldraföreningen Linero angående ”Säker skolväg till Vikingaskolan”.
Skrivelsen har också skickats till Byggnadsnämnden, Centrala skolnämnden och Tekniska
nämnden.

Från Barn- och skolförvaltning Norr anmäls följande ärende:
• Enkät som genomförts av Gunnesboskolans elevråd angående skolmaten. Ärendet behandlades
på Barn- och skolnämnd Norr den 13/12, § 84 och ska överlämnas till Barn- och skolnämnd
Lunds stad och Serviceförvaltningen.

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande

LUNDS KOMMUN

Barn- och skolnämnd Lunds stad

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2007-01-17

18

§ 15
Kurser och konferenser
Ärendet
Deltagande i kurser och konferenser beslutas enligt delegationsordningen av ordföranden, liksom rätt till
förrättningsarvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst.
Bland de inbjudningar till kurser och konferenser som cirkulerat vid dagens sammanträde finns inbjudan
till Ungdomstinget, Kommunal Skolriksdag och Kommunkontorets utbildningsprogram för
förtroendevalda.
Yrkande
Lars Hansson (fp) och Monica Molin (s) yrkar att minst en förtroendevald från majoriteten och en från
oppositionen ska få åka på Kommunal Skolriksdag den 27-28 mars med rätt till förrättningsarvode och
ersättning för förlorad arbetsförtjänst.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att nämnden beslutar i enlighet med dessa.
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att minst en förtroendevald från majoriteten och en från oppositionen ska delta i Kommunal
Skolriksdag med rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst och förrättningsarvode.
att de ledamöter och ersättare som så önskar, beviljas delta vid Ungdomstinget den 14/2 och 25/4
med rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst och förrättningsarvode
att de ledamöter och ersättare som så önskar, beviljas delta i Kommunkontorets Utbildningsprogram
för förtroendevalda, med rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst och förrättningsarvode

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande

LUNDS KOMMUN

Barn- och skolnämnd Lunds stad

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2007-01-17

§ 16
Meddelanden från nämnden
Anders Ebbesson (mp) påtalar att projektet ”Mångfald och Kultur” inom BSF Norr, önskas behandlat
vid nästa nämndsammanträde.

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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