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Datum  

2010-02-02  
 
   

Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 – 17.30 

Beslutande Ledamöter 
Ritha Sörling, (S), ordförande 
Allan Myrtenkvist, (S) – 16.00 t o m § 8 
Marjo Pruuki (S) ers A Myrtenkvist § 9-18 
Anna Hult, (S) 
Madeleine Hautamäki(C),ers  
O Samuelsson  
Kenth W Johansson, (M) 
Marguerite Wase (HOB), ers S Jansson 
Stefan Backius, (V) 

 

 Ersättare 
Birger Antonsson, (S) – 16.45 
Marjo Pruuki, (S)  
Monica Eriksson, (S) 
Silke Krips, (M) 
 
 

 

Övriga närvarande Samuel Eriksson, gruppledare (V) 
Tina Lanefjord, rektor, § 11 
Elisabeth H Solberg, förvaltningschef 
Inger Törnkvist, sekreterare 

 

Justerare Anna Hult (S)  
 
Justeringens plats och tid Bildningsförvaltningen 2010-02-15 
 
Underskrifter   
 Sekreterare Paragrafer 1 - 18  
 Inger Törnkvist  
   
 Ordförande 
 Ritha Sörling  
   
 Justerare 
 Anna Hult   

 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Bildningsnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2010-02-02 
    
Datum då anslaget sätts upp 2010-02-16 Datum då anslaget tas ned   2010-03-10 
 
Förvaringsplats för protokollet Bildningsförvaltningen 
 
   
Underskrift 
 Inger Törnkvist  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 1 

Val av justerare samt dag för justering 
 
Bildningsnämndens beslut 
 
- Anna Hult (S) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens 

protokoll 2010-02-15. 
 
 
 
§ 2 
 
Fastställande av dagordningen 
 
Ordföranden föreslår Bildningsnämnden besluta 
 
- fastställa dagordningen till dagens möte. 
 
Bildningsnämndens beslut 
 
- i enlighet med ordförandens förslag. 
 
 
 
§ 3 
 
Genomgång av föregående protokoll 
 
En genomgång görs av protokoll från Bildningsnämndens möte 2009-12-01.  
 
Bildningsnämndens beslut 
 
- protokollet läggs till handlingarna. 
 
 
 
§ 4 
 
Tillkommande ärenden på ärendelistan 
 
Beslutas att Medarbetarenkät 2009 samt Utskick till Bildningsnämnden 
tillkommer på ärendelistan. 
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§ 5 
 
Beslutsärenden 
 
Mottagande av ensamkommande flyktingbarn, dnr 15.10/616  
 
Sammanfattning 
Bildningsförvaltningen har i sin utredning valt att fokusera de verksamheter 
inom förvaltningen som främst bedriver verksamhet för den åldersgrupp som 
de ensamkommande flyktingbarnen befinner sig i. Skola och fritidsaktiviteter 
kan stå för en daglig och tydlig struktur och därmed utgöra ett stöd för de en-
samkommande flyktingbarnen. Personalens kunskap och kompetens är oer-
hört viktig för elevernas lärande, resultat och välbefinnande. 
Bildningsförvaltningen bör få extra resurser i form av medel till utbildnings-
insatser, professionell handledning och ytterligare tjänster i skola och fritids-
verksamhet. Den övriga omsorgen om de ensamkommande flyktingbarnen 
anser Bildningsförvaltningen är en självklar ansvarsfråga för Omsorgsförvalt-
ningen. 

 
 
Beslutsunderlag 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet Mottagande av ensamkom-
mande flyktingbarn, dnr 189.09/133, återremitterades ärendet till berörda 
förvaltningar för ytterligare beredning samt utredning om var verksamheten 
bäst hör hemma organisatoriskt. Tidigare har Tillväxtenheten utrett frågan och 
samråd har skett med framförallt kommunledningen och Omsorgsförval-
tningen. Omsorgsförvaltningen har även fått frågan på internremiss. Bild-
ningsförvaltningen har således inte tidigare utrett frågan.  
 
Bildningsförvaltningen har valt att utreda frågan genom att beskriva vilket 
stöd som finns i verksamheterna när det gäller att ta emot flyktingbarn samt 
vilka behov av resurser och insatser som förvaltningen i dagsläget kan upp-
skatta kommer att behövas. De verksamheter som har fokuserats är grundsko-
lan år 6-9 och förberedelseklass, gymnasieskolan, Kulturskolans fritidsklub-
bar samt skolhälsovården. Det är dessa verksamheter inom Bildningsförvalt-
ningen som främst bedriver verksamhet för och möter den åldersgrupp som de 
ensamkommande flyktingbarnen befinner sig i.   
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§ 5 forts 
 
Ärendet 
De ensamkommande flyktingbarnen har rätt till ett gott hem, till skolgång och 
en meningsfull vardag. Skola och fritidsaktiviteter kan stå för en daglig och 
tydlig struktur och kan utgöra ett stöd för de ensamkommande flyktingbarnen. 
Flyktingbarnens bakgrund är ofta kaotisk, vilket också innebär att de kan vara 
i behov av särskilt stöd och stimulans, samtidigt som de också måste behand-
las som barn och ungdomar med en egen vilja och kraft som ges möjligheter 
att styra sitt eget liv. En bra förutsättning för att deras tillvaro i Hällefors kom-
mun ska bli så bra som möjligt är att Bildningsförvaltningen gör en samlad 
planering av deras skolgång och att kommunens olika förvaltningar samverkar 
med varandra. Det är också viktigt att de som arbetar med de ensamkomman-
de flyktingbarnen dagligen, får möjlighet till handledning av professionell 
personal för att klara av sitt uppdrag.  
 
Bildningsförvaltningens samlade bedömning   
Det finns kunskap om och metoder för att arbeta strukturerat med barn och 
ungdomar i behov av särskilt stöd i skolan. Det finns också möjligheter att 
anpassa undervisningen och skolvardagen utifrån olika behov och förutsätt-
ningar, men det kan komma att kräva extra resurser för att jobba med de 
ensamkommande flyktingbarnen på ett optimalt sätt. Den statliga schablon-
ersättningen är endast en genomsnittlig ersättning per elev i grund- respektive 
gymnasieskolan, oavsett bakgrund, behov m.m.  
 
Personalens kompetens är oerhört viktig för elevernas lärande och resultat. 
Således bör Bildningsförvaltningen få extra resurser i form av medel till ut-
bildningsinsatser, professionell handledning, ytterligare tjänster i skola och 
fritidsverksamhet samt kostnader för tolk och andra eventuella extra kost-
nader. Det skulle vara positivt om det finns möjligheter att skapa en särskild 
budget för kostnader kring de ensamkommande flyktingbarnen, som innebär 
att ekonomiska medel kan följa med under hela verksamhetsperioden och som 
kan användas när behoven kräver detta. En trolig konkret resursförstärkning i  
skolan är ett ökat antal lärare i svenska som andraspråk och modersmålslärare. 
Men det är också viktigt med kompetensutveckling för samtliga lärare/peda-
goger eftersom alla behöver hjälpas åt med att utveckla andraspråkselevernas 
svenskkunskaper. När det gäller de ensamkommande flyktingbarnens fritid, så 
kan en personalförstärkning på fritidsklubbarna bli aktuell. Möjligheterna att 
ge personalen ökad kunskap om kris och trauman kan också komma att be-
hövas. Medvetenhet och kunskap inom dessa områden kan också leda till 
ökad uppmärksamhet på dessa elevers särskilda behov. Men det är också vik-
tigt att tänka på att mottagandet av ensamkommande flyktingbarn i skola och 
fritidsverksamhet kan kräva ett arbete med de barn och ungdomar som redan 
finns i de skolor och grupper där de ensamkommande flyktingbarnen kommer  
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§ 5 forts 
 
att ingå. Detta för att skapa förståelse och acceptans, ge eleverna möjlighet att 
stödja sina nya kamrater som ett led i att utveckla engagemang, inlevelse och 
empati samt ett sätt för personalen att arbeta med sin uppgift att fostra barn 
och ungdomar till goda samhällsmedborgare.   

 
Organisatorisk tillhörighet 
Bildningsförvaltningen erbjuder de ensamkommande flyktingbarnen utbild-
ning inom Hällefors kommuns grund- och gymnasieskola. Därutöver erbjuder 
också förvaltningen olika typer av fritidsverksamhet i samverkan med före-
ningslivet och Kulturskolan.  
 
Den övriga omsorgen om de ensamkommande flyktingbarnens boende och 
omsorg i form av bland annat gode man samt sociala och psykologiska 
stödinsatser av olika slag, anser Bildningsförvaltningen är en självklar an-
svarsfråga för Omsorgsförvaltningen. Samverkan mellan Omsorgsförvalt-
ningen och Bildningsförvaltningen är också en viktig förutsättning för ett 
lyckat mottagande av de ensamkommande flyktingbarnen i Hällefors kom-
mun.  
 
Bildningsnämndens beslut 
 
- säkerställa att Bildningsförvaltningen erhåller full kostnadstäckning när 

det gäller hanteringen av ensamkommande flyktingbarn 
 
- i utredningsunderlaget, in att Kulturskolan är en resurs med de estetiska 

ämnenas möjligheter 
 

- organisatorisk tillhörighet för verksamheten bör vara Omsorgsförvalt-
ningen 

 
- ärendet återsänds till Kommunstyrelsen. 
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§ 6 
 
Övergripande granskning av nämnder och styrelser, dnr 
03.10/007 
 
Sammanfattning 
Revisorerna granskar årligen all verksamhet som bedrivs inom nämnder och 
styrelser. Granskningen har genomförts genom dialog mellan revisorer, 
tillsammans med sakkunnigt biträde och nämnderna. 
 
Den övergripande granskningen har även stor betydelse vid granskningen av 
årsredovisning och bokslut för år 2009 och inför revisorernas bedömning av 
ansvarsfrihet för styrelsle, nämnder och förtroendevalda. Revisorerna ser det 
som angeläget att kommunen tar fasta på de utvecklingsområden som lyfts 
fram i revisionsrapporten. 
 
Beslutsunderlag 
Revisionsrapport ”Övergripande granskning av nämnder och styrelser 2009”, 
2010-01-28. 
 
Ärendet 
Syftet med den övergripande granskningen har bl a varit att bedöma om kom-
munstyrelsen och nämnderna har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning 
och uppföljning, om verksamheten har god struktur och om det finns inbygg-
da kontroller i arbetet. 
 
De samlade intryck och den information som övergripande granskningen gett 
revisorerna kommer att användas som ett underlag i det fortsatta revisions-
arbetet och är ett betydelsefullt underlag för revisorerna vid utformande av 
2010 års revisionsplan med prioriteringar av fördjupade granskningar. 
 
Revisorerna vill att Bildningsnämnden senast 2010-02-28 inkommer med 
kommentarer till de iakttagelser och intryck som gjorts i den övergripande 
granskningen. 
 
Bildningsnämndens beslut 
 
- uppdras till ordföranden Ritha Sörling och förvaltningssekreterare Inger 
      Törnkvist att utarbeta ett svar till revisorerna. 
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§ 7 
 
Bokslut 2009, dnr 16.10/007 
 
I dagsläget visar bokslutet för Bildningsnämndens verksamhetsområdet ett 
minusresultat på 658,8 tkr. Avvikelsen från novembermånads prognos beror 
bl a på att arbetsgivaravgifter på ca 1 000,0 tkr har betalats tillbaka, medel på 
500,0 tkr som har budgeterats för Skola 2010 har inte använts eftersom 
indikationer har tidigare kommit från Kommunförvaltningen att detta är 
investeringspengar till byggande av nya skolan och finns nu med som ett 
plusresultat.  Över huvud taget så har återhållsamhet gällt i verksamheterna 
samt att inköpsstopp rådde sista delen av 2009, vilket har resulterat i ett plus 
på ca 700,0 tkr. 
Ärendet återkommer på Bildningsnämndens möte 2010-02-23. 
Redogörs för sammanställning över beslutade åtgärder 2009 
 
Bildningsnämndens beslut 
 
- godkänna redovisningen 
 
 
 
§ 8 
 
Skolplikt/vite, dnr 17.10/017 
 
Med anledning av en rapport till Bildningsnämnden 2009-12-01 ang pågående 
ärende om skolplikt gällande en elev, fick förvaltningschefen i uppdrag att 
upprätta rutiner för att säkerställa skolplikten för elever i Hällefors kommun. 
 
Förvaltningschefen ger en kort redogörelse om ärendets gång. 
 
Bildningsnämndens beslut 
 
- förvaltningschefen får i uppdrag att arbeta vidare med att upprätta rutiner 

för att säkerställa skolplikten för elever och att ärendet återkommer på 
nämndens möte 2010-03-30. 

 
 
 
 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

8(15) 
Datum  

2010-02-02  
 
   
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 
 
 
§ 9 
 
Styrgrupp Skola 2010, dnr 26.07/610 
 
Inrättad styrgrupp för Skola 2010 har upphört i och med att det är Kommun-
förvaltningen som nu äger projektet och Bildningsförvaltningen ansvarar för 
den pedagogiska delen. Information ges om det nya ritningsförslaget.  
Upphandling kommer att ske under våren och byggstart är planerat till inne-
varande höst. Den nya skolan planeras vara klar i början av år 2012. 
Skola 2010 kommer framledes att vara en stående punkt på dagordningen till 
nämnden.  
 
Bildningsnämndens beslut 
 
- godkänna informationen . 
 
 
 
§ 10  
 
Bildningsnämndens reglemente och delegationsordning, dnr 
19.10/600 
 
Förvaltningschefen informerar om att Bildningsnämndens reglemente och 
delegationsordning bör revideras. Kommunstyrelsens reglemente och 
delegeringsordning är i dagsläget föremål för uppdatering, beslut om dessa 
dokument bör först tas och därefter görs en revidering av Bildningsnämndens 
reglemente och delegationsordning. 
 
Bildningsnämndens beslut 
 
- invänta Kommunfullmäktiges beslut gällande Kommunstyrelsens 

reglemente. 
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§ 11  
 
Gymnasiereform 2011, handlingsplan, dnr 20.10/612 
   
Sammanfattning 
 
Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Det är en skola med fokus på 
kunskap och kvalitet för att fler elever ska nå målen och därmed de kunskaper 
som krävs för personlig utveckling, aktivt deltagande i samhälls- och 
arbetsliv, vidare studier samt livslångt lärande. 
 
Implementering av Gy11 i Hällefors kommun 
 
Framtidsgruppen bestående av politiker i bildningsnämnden och tjänstemän 
inom förvaltningen, inrättad arbetsgrupp som består av tjänstemän och likaså 
den pedagogiska samt övrig  personal på gymnasieskolan planerar för 
implementeringen av Gy 11. 
Informeras om tids-och arbetsplan 2010 gällande Gy 11. 
 
Riksrekrytering 
Riksdagen har beslutat att alla beslut om rätt till riksrekrytering upphör att 
gälla den 1 januari 2011.  De elever som är antagna till utbildningar som 
startat innan den 1 januari 2011 får dock slutföra sin utbildning.  
 
Pihlskolan har idag riksrekrytering på tre Nationella program vilket upphör 
gälla med Gy11. Under 2010 kommer vi att arbeta för att kunna få 
riksrekrytering på dessa tre program även Gy11 genom att: 

 Stärka samverkan med Hotell- och restauranghögskolan i Grythyttan 
genom bland annat sensorik,  

 Slutföra påbörjad kvalitetssäkring av Hotell- och 
restaurangprogrammet via SHR  

 Stärka samverkan med näringslivet efter beslut vilka program 
Hällefors kommun kommer att erbjuda 

 
Bildningsnämndens beslut 
 
- I gymnasieskolans framtidgrupp ska framledes även ingå en representant 

från centerpartiet och Hällefors oberoende 
 
-    förvaltningschefen får i uppdrag att meddela Filipstads kommun  att i  
     dagsläget är Hällefors inte intresserad av samverkan mellan gymnasie- 
     skolorna  
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§ 12 
 
Budget 2010, dnr 47.09/000 
Ytterligare besparingar behövs göras för att Bildningsnämndens verksamhet 
skall inrymmas inom tilldelad budgetram på 132 836 miljoner för år 2010. 
 
Budgetansvariga har fått uppdraget att se över de olika verksamheterna och ge 
förslag på var reduceringar kan göras. 
 
På Bildningsnämndens extrainsatta möte 2010-02-23 kommer förslag till 
reduceringar att presenteras samt förslag till fördelning av budget på 
enhetsnivå. 
 
Bildningsnämndens beslut 
- godkänna redogörelsen 
 
 
§ 13 
 
Idrottspolitiskt-och föreningspolitiskt handlingsprogram 
dnr 38.06/810 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har beslutat att överlämna  motionerna, upprättande av  
Föreningspolitiskt handlingsprogram och Idrottspolitiskt handlingsprogram 
till Bildningsnämnden. Efter det att Bildningsnämnden erhållit rubricerade 
motioner inrättades Ungdomsdialogen och motionerna överlämnades dit. 
 
Ärende 
Motionerna om upprättande av Föreningspolitiskt- och Idrottspolitiskt 
handlingsprogram har funnits med på listan med Kvarstående ej verkställda 
beslut i Bildningsnämnden handlingar.  
 
Bildningsnämndens beslut 

 
- Föreningspolitiskt- och Idrottspolitiskt handlingsprogram involveras i ett 

handlingsprogram tillsammans med ett Kulturpolitiskt handlingsprogram 
 
- Rubricerade handlingsprogram utarbetas efter det att nya organisationen 

har inrättats 2010-07-01. 
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§ 14 
Kvarstående ej verkställda beslut, dnr 21.10/600 
 
Verkställda beslut sedan 2009-12-01 
 
§ 78/08   Under höstterminen ska en rapport ges om det aktuella  
               skolskjutsläget 
   
Kvarstående ej verkställda beslut 
 
§ 7/06+       
§ 11/07   Föreningspolitiskt handlingsprogram, tas tillsammans  
§  86/07  med Idrottspolitiskt handlingsprogram 
§ 70/08    
§ 101/09 
 
§ 64/07   Uppdrag till Framtidsgruppen för gymnasieskolan att  
               göra en översyn av gymnasieprogram utlagda på  
               entreprenad 
 
§ 32/09  Utvärdering vid årsskiftet gällande Flexibel organisa-  
§ 36/09  tion inom förskolan 
 
§ 89/09    Grythyttan, mathantering – luktproblem 
                Förvaltningen får i uppdrag att utreda ärendet mathan- 
                tering för ev byte av leverantör till förskolan/skolan  
                samt att en komplettering görs med V:a skolans kost- 
                nader för mathantering under vårterminen.  
 
§ 80/09    Budgetuppdrag 
                - se över studie- och yrkesvägledarorganisationen 
                - samverkan mellan Komvux och Folkhögskolan 
                - personaltätheten i organisationen 
 
§ 81/09    förvaltningschefen får i uppdrag, att tillsammans med  
                Omsorgsförvaltningen utreda och lägga fram förslag   
                för såväl Omsorgs- och Bildningsförvaltningen kring  
                hur en ny organisation av LSS-ärenden för barn samt  
                hur kommunens verksamhet ang elevhälsan bör se ut.   
  
Bildningsnämndens beslut 
 
- godkänna redovisad förteckning. 
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§ 15 
 
Medarbetarenkät 2009, dnr 22.10/600 
 
Sammanfattning 
En medarbetarenkät genomfördes under december månad 2009. Svars-
frekvensen låg på ca 50 %. Enkäten kommer att diskuteras på Arbets-
platsträffar i verksamheten och därefter kommer en utvärdering göras i  
Ledningsgruppen i början av mars. 
 
Bildningsnämndens beslut 
 
- ärendet återkommer för ytterligare redogörelse. 
 
 
§ 16 
 
Utskick till Bildningsnämnden, dnr 23.10/600 
 
Sammanfattning 
I och med den nya tekniken kan det kännas lite förlegat att skicka handlingar 
per post. Det är både kostsamt och tidskrävande. Bildningsnämndens 
protokoll läggs, direkt efter justering, ut på kommunens hemsida. 
Ärendelistan till nämnden läggs även den ut på kommunens hemsida, så att 
invånarna kan läsa vilka ärenden som kommer upp på Bildningsnämndens 
möten.  
 
Bildningsnämndens beslut 
 
- Bildningsnämndens protokoll ska fortsättningsvis inte skickas per post till 

berörda 
- förvaltningen får i uppdrag att eftersträva att kallelse med handlingar till 

nämndens möten skickas en vecka tidigare. 
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§ 17 
 
Delgivningsärenden, dnr 24.10/600 
 
 
1. Protokoll gemensam konferens Kulturskolan 14 dec. 2009 

2. Protokoll arbetsplatsträff Klockarhagsskolan 

3. Ang. skolskjuts från Rockesholm. 

4. Protokollsutdrag, Kommunstyrelsen. Mottagande av ensamkommande flyktingbarn. 

5. Protokollsutdrag Kommunstyrelsen. Ekonomisk rapport okt. 2009. 

6. Protokollsutdrag, Kommunstyrelsen: Policy för intraprenader i Hällefors kommun. 

7. Sammanträdesdagar för kontaktgrupp, Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige. 

8. Protokollsutdrag Kommunstyrelsen: Delegationsplan för kommunstyrelsen. 

9. Protokollsutdrag Kommunfullmäktige: Budget och utdebitering för Hällefors 
kommun år 2010 och preliminär budget för 2011-2014  

 
10. Protokollsutdrag Kommunfullmäktige: Nya budgetramar för 2010 och 5-årsplan för 

budget 2011-2014. 
 
11. Protokollssutdrag Kommunfullmäktige: Hällefors kommuns delårsrapport 2009 och 

finansiell profil 2006-2008. 
 
12. Protokollsutdrag Kommunfullmäktige: Representationspolicy för Hällefors kommun.  

13. Protokollsutdrag Kommunfullmäktige: Yttrande över M. Runqvists och R Löfströms 
(HOB) motion om barnomsorg på kvällar, helger och nätter. 

 
14. Protokollsutdrag Kommunfullmäktige: Yttrande över C. Johanssons (M) om 

utredning angående deltidstaxa inom barnomsorgen. 
 

15. Protokollsutdrag Kommunfullmäktige: Skola 2010, reviderat budgetbeslut. 

16. Protokollsutdrag Kommunfullmäktige: Förändring av budgetram 2010, 
driftskostnader, dataverksamhet. 

17. Protokollsutdrag Kommunfullmäktige: Förändring av budgetram, momsbidrag. 
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§ 17 forts 

18. Protokollsutdrag Kommunfullmäktige: Förändring av budgetram 2010, ansvar för 
Sporthallen inkl. bowlinghall och övriga hyreskostnader för föreningsverksamhet. 

 
19. Protokollsutdrag Kommunfullmäktige: Godkännande av Siv Ighes (V) avsägelse 

samt val av ny ordinarie ledamot i bildningsnämnden. 
 

Bildningsnämndens beslut 
 
- Godkänna delgivningsärendena och lägga dem till handlingarna. 
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§ 18 
 
Delegationsärenden, 25.10/600 
 
1. Vikariat som lärare 100118-100611 

2. Delledighet med föräldrapenning 100118-100611 

3. Tillsvidaretjänst som studie- och yrkesvägledare fr.o.m. 091211 

4. Vikariat modersmålslärare 091107-091217 

5. Vikariat vaktmästare 091120-091218 

6. Vikariat för vakant tjänst 091218-100611 

7. Vikariat modersmålslärare 091218-100331 

8. Vikariat vaktmästare 100101-100108 

9. Vikariat lärare åk 6-9 091218-100611 

10. Vikariat SO/SV lärare 091218-100611 

11. Beslut om anpassad skolgång, Klockarhagsskolan. 4 st. 

12. Beslut om ledighet mer än 10 dagar. Klockarhagsskolan. 2 st. 

13. Lotteriansökan, Hällefors gymnastikförening 

14. Lotteriansökan, HAIF 

15. Lotteriansökan, Grythyttans soc.dem. förening 

16. Ang. Hurtigtorpet 

17. Vikariat för vakant tjänst 100107-100611 

18. Vikariat lärare ty/eng 100107-100111 

19. Vikariat lärare SV2, 091218-100331 

Bildningsnämndens beslut 
- godkänna delegationsärendena och lägga dem till handlingarna. 
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