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Kommunstyrelsen
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Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunhuset den 25 april 2018 kl. 08.3 0-
12.30

Beslutande Carina Såndor (L), ordffirande
Helena Norrby (C), vice ordförande
Staffan Strid (M), ej § 56 pga. jäv
Lena Lovén-Rolén (5)
Roger Ingvarsson (S), tjänstgörande ers.

Övriga deltagare Vanja Leneklint (L), ej tjänstgörande ers. § 47-55, 57-63 tjänstgörande
ers. § 56,
Maria Dillner, sektorchef sektor vård och omsorg § 47-54, 56-62
Linda Ahlsén, personaichef § 47-54, 56-62
Andreas Ahlsén, beredskapssamordnare § 47
Eva Lindberg, kommunpolis § 52
Jan Byström, ekonom § 53
Helena Tengberg, ekonomichef § 53
Nirna Poushin, kommunchef § 47-62
Johan Boklund, kommunsekreterare § 47-62

Utses att justera: Roger Ingvarsson (S)

Plats och tid Personal- och kansliavdelningen den 2 maj 2018 kl. 12.00

Underskrifter:

Sekreterare .
.5E.... Paragrafer

Johan Boklund § 47-63

0 /
Ordförande .Zflø”

Carina Såndor (L)

Justerande ..

Roger Ingvarsson (5)

Delegationsbeslut: § 54 Fortsättning på projektet Nyanlänt Företagande, Dnr 2018.0366.101
Delegationsnummer A 3

§ 55 Löneöversyn år 2018 fdr sektor-/avdelningschefer — samråd,
Dnr 2018.0369.10 1, Delegationsnummer P 13

§ 63 Löneöversyn år 2018 för kommunchefen,
Dnr 2018.0371.101, Delegationsnummer P 13

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.



Skinnsj,F

Sam mantradesprotokoll
Kommunstyrelsen
Ledningsutskottet 2018-04-25 Sid.58

§47 Dnr2Ol$.

Krisberedskap och höjd beredskap — utbildning

Ledningsutskottet får på sammanträdet utbildning i krisberedskap och höjd
beredskap. Utbildningen syftar till att öka ledningsutskottets kunskap om
grunderna i kommunens krisberedskap samt klargöra hur kommunen påverkas när
Sverige går upp i höjd beredskap.

Beredskapssamordnaren föredrar ärendet. Beredskapssamordnaren går bland
annat igenom den svenska modellen ftr att hantera samhällsstörningar, extra
ordinär händelse, Skinnskattebergs kommuns krissorganisation samt
krisledningsnämndens ansvar och roll.

1 ärendet yttrar sig Carina Såndor (L), Vanja Leneklint (L), Staffan Strid (M),
Helena Norrby (C) och Lena Lovén-Rolén (5).

Ordföranden ställer frågan om ledningsutskottet är redo att gå till beslut och
finner frågan med ja besvarad.

Ledningsutskottet beslutar

att tacka för informationen

att lägga informationen till handlingarna

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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Kommunstyrelsen
Ledningsutskottet 2018-04-25 Sid.59

§48 Dnr2017.1126.I01

Lokal kulturstrategi för Skinnskattebergs kommun 2019-
2022

Ett förslag till lokal kulturstrategi för Skinnskattebergs kommun 2019-2022 har
upprättats och ska godkännas av kommunstyrelsen.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2017-09-20, § 111,
att förvaltningen får i uppdrag att fortsätta arbetet med utkastet till kulturstrategi
för Skinnskattebergs kommun 20 19-2022
att ta upp ärendet igen för diskussion och fortsatt beredning vid ledningsutskottets
ordinarie sammanträde den 22 november år 2017

Ledningsutskottet beslutade 2017-11-22, § 147,
att ärendet tas upp igen för diskussion och fortsatt beredning vid
ledningsutskottets första ordinarie sammanträde år 2018

Ledningsutskottet beslutade 2018-01-24, § 9,
att fortsätta bereda ärendet vid nästa sammanträde

Ledningsutskottet beslutade 2018-03-20, § 22,
att ärendet återremitteras till förvaltningen för justeringar enligt Alliansens
gemensamma förslag

Carina Såndor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Såndor (L) och Lena Lovén-Rolén (5).

Lena Lovén-Ro lén (5) presenterar socialdemokraternas förslag till redaktionella
ändringar i lokal kulturstrategi för Skinnskattebergs kommun 2019-2022.

Lena Lovén-Rolén (S) presenterar socialdemokraternas förslag till
ändringsyrkanden 1 lokal kulturstrategi för Skinnskattebergs kommun 2019-2022.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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Sammantradesprotokoll
Kommunstyrelsen
Ledningsutskottet 201 8-04-25 Sid.60

§ 48 forts.

Lena Lovén-Rolén (5) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att utföra
redaktionella ändringar i lokal kulturstrategi för Skinnskattebergs kommun 20 19-
2022.

Lena Lovén-Rolén (S) yrkar att följande mening på sida 10 stryks: “Frågan om
“Meröppet bibliotek” bör utredas under perioden.” samt att följande stycke på
sida 10 ändras från “För denna grupp ska särskilda resurser finnas för att möta de
behov som uppkommer och samverkan ska ske med externa aktörer för all nå
goda resultat för såväl barn och unga som vuxna och äldre vuxna” till “för denna
grupp finns statligt stöd för att möta de behov som uppkommer och samverkan
ska ske med externa aktörer för att nå goda resultat för såväl barn och unga som
vuxna och äldre vuxna.”

Sammanträdet aj ourneras för överläggningar.

Sammanträdet återupptas.

Ordföranden ställer frågan om ledningsutskottet är redo att gå till beslut och
finner frågan med ja besvarad.

Ordföranden ställer frågan om ledningsutskottet beslutar att förvaltningen
får i uppdrag att utföra redaktionella ändringar i lokal kulturstrategi för
Skinnskattebergs kommun 2019-2022 och finner frågan med ja besvarad.

Ordföranden ställer frågan om ledningsutskottet beslutar att följande stycke
på sida 10 ändras från “För denna grupp ska särskilda resurser finnas för
att möta de behov som uppkommer och samverkan ska ske med externa
aktörer för att nå goda resultat för såväl barn och unga som vuxna och äldre
vuxna” till “För denna grupp finns statligt stöd för att möta de behov som
uppkommer och samverkan ska ske med externa aktörer för att nå goda
resultat för såväl barn och unga som vuxna och äldre vuxna.” och finner
frågan med ja besvarad.

Ordföranden ställer proposition på Alliansens förslag följande mening
ska stå kvar “Frågan om “Meröppet bibliotek” bör utredas under perioden.”
mot Lena Lovén- Roléns (S) yrkande att följande mening stryks: “Frågan om
“Meröppet bibliotek” bör utredas under perioden.” och finner att
ledningsutskottet beslutat enligt Alliansens förslag.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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Sammantradesprotokoll
Kommunstyrelsen
Ledningsutskottet 2018-04-25 Sid.61

§ 48 forts.

Lena Lovén-Rolén tS) och Roger Ingvarsson (5) reserverar sig till förmån för eget
förslag.

Ledningsutskottet beslutar

att förvaltningen får i uppdrag att utföra redaktionella ändringar i lokal
kulturstrategi för Skinnskattebergs kommun 20 19-2022

att följande stycke på sida 10 ändras från “För denna grupp ska särskilda resurser
finnas för att möta de behov som uppkommer och samverkan ska ske med externa
aktörer för att nå goda resultat för såväl barn och unga som vuxna och äldre
vuxna” till “För denna grupp finns statligt stöd för att möta de behov som
uppkommer och samverkan ska ske med externa aktörer för att nå goda resultat
för såväl barn och unga som vuxna och äldre vuxna.”

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

godkänna upprättat förslag till lokal kulturstrategi för Skinnskattebergs
kommun 2019-2022

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§49 Dnr2017.1122.101

Bredbandsutbyggnaden i Skinnskattebergs kommun —

information

Den 1juli 2016 tecknade Skinnskattebergs kommun och företaget IP-Only ett
samverkansavtal för att bygga snabbt bredband via fiber i vår kommun med målet
att alla ska ha möjlighet att ansluta sitt hus eller företag. Dessförinnan och därefter
har lokala arbetsgrupper och kommunens bredbandssamordnare arbetat hårt för
att väcka intresse och svara på frågor om den nya generationens nät. Redogörelse
över bredbandsutbyggnaden i Skinnskattebergs kommun finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 20 17-08-23, § 76, föreslå kommunstyrelsen
g godkänna informationen
g lägga informationen till handlingarna

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag, 2017-09-12, § 143,
att godkänna informationen
g lägga informationen till handlingarna

Ledningsutskottet beslutade 2017-10-12, § 119, föreslå kommunstyrelsen
godkänna informationen

att lägga informationen till handlingarna

Kommunstyrelsen beslutade 2017-11-07, § 192,
g godkänna informationen
att lägga informationen till handlingarna

Ledningsutskottet beslutade 2017-11-22, § 141 föreslå kommunstyrelsen
godkänna informationen

att lägga informationen till handlingarna

Ledningsutskottet beslutade 2018-01-24, § 7 föreslå kommunstyrelsen
att godkänna informationen

lägga informationen till handlingarna

Kommunstyrelsen beslutade 2018-02-13, § 8, enligt ledningsutskottets förslag
godkänna informationen

g lägga informationen till handlingarna

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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Sammantradesprotokoll
Kommunstyrelsen
Ledningsutskottet 2018-04-25 Sid.63

§ 49 forts.

Ledningsutskottet beslutade 201 8-03-20, § 28,
godkänna informationen
lägga informationen till handlingarna

Kommunchefen föredrar ärendet. Kommunchefen redogör för
bredbandsutbyggnaden i Skinnskattebergs kommun.

1 ärendet yttrar sig Carina Såndor (L), Roger Ingvarsson (S), Helena Norrby (C)
och Lena Lovén-Rolén (S).

En ingående diskussion sker.

Ordföranden ställer frågan om ledningsutskottet är redo att gå till beslut och
finner frågan med ja besvarad.

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

att godkänna informationen

att lägga informationen till handlingarna

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 50 Dnr2Ol$.0365.101

Omfördelning av investeringsmedel år 2018 för finansiering
av bredbandssatsningar till delar av kommunens
fastigheter

IP-Only AB har aviserat att IP-Only under sommaren år 201$ kommer att
fakturera Skinnskattebergs kommun 1 140 000 kronor för anslutningsavgifter fl5r
anslutning av fiber till delar av kommunens bostads- och flrvattningsfastigheter.
Då Skinnskattebergs kommun ej har haft kännedom om när det skulle bli aktuellt
för IP-Only att ansluta delar av kommunens fastigheter med bostäder och
verksamheter har medel för detta ej heller budgeterats för i 2018 års budget.

För att lösa finansieringen för anslutningsavgifterna för anslutning av fiber till
delar av kommunens bostads- och förvaltningsfastigheter uppgående till 20 000
kronor per fastighet och totalt uppgående till 1140 000 kronor föreslår
förvaltningen följande.

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen omfördelar 1 140 000 kronor från
överförda ej utnyttjade investeringsmedel från år 2017 till år 2018 till finansiering
av bredbandssatsningar till delar av kommunens fastigheter. En tjänsteskrivelse i
ärendet finns upprättad.

Carina Sindor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Såndor (L).

Kommunchefen och kommunsekreteraren yttrar sig.

Ordföranden ställer frågan om ledningsutskottet är redo att gå till beslut och
finner frågan med ja besvarad.

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

att omfördela 1140 000 kronor från överförda ej utnyttjade investeringsmedel
från år 2017 till år 201$ (3 366 000) till finansiering av bredbandssatsningar till
delar av kommunens fastigheter

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
Ledningsutskottet 2018-04-25 Sid.65

§ 51 Dnr2Ol$.0368.101

Minoritetsspråksstipendium

Förvaltningen har upprättat förslag till inrättande av minoritetsspråksstipendium
för grundskolan i Skinnskattebergs kommun. En tjänsteskrivelse i ärendet finns
upprättad.

Carina Såndor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Såndor (L).

Kommunchefen och kommunsekreteraren yttrar sig.

Ordföranden ställer frågan om ledningsutskottet är redo att gå till beslut och
finner frågan med ja besvarad.

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

bevilja införandet av minoritetsspråksstipendium i Skinnskattebergs
grundskola enligt föreslagna kriterier

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 52 Dnr2Ol$.0367.101

Medborgarlöften år 2018-201 9

Medborgarlöften för år 2018-2019 har upprättats. Medborgarlöften är en del av
polisens och kommunens samverkansöverenskommelse om långsiktigt
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Löftena utgår från en lokal
problembild som har tagits fram och prioriterats genom medborgardialog,
medarbetardialog inom polisen samt egen kunskap hos både polisen och
kommunen.

Kommunpolisen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Såndor (L), Vanja Leneklint (L), Staffan Strid (M),
Lena Lovén-Rolén (5) och Roger Ingvarsson (S).

Ordföranden ställer frågan om ledningsutskottet är redo att gå till beslut och
finner frågan med ja besvarad.

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

att bifalla upprättat förslag till medborgarlöften år 2018-2019

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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Sammantradesprotokoll
Kommunstyrelsen
Ledningsutskottet 201 8-04-25 Sid.67

§ 53 Dnr2018.0364.101

Uppföljning av mål och budget för Skinnskattebergs
kommun per 201 8-03-31

Uppföljning av mål och budget för Skinnskattebergs kommun per 2018-03-3 1 har
upprättats och ska godkännas av kommunstyrelsen. En tjänsteskrivelse i ärendet
finns upprättad.

Ekonomichefen föredrar ärendet. Ekonomichefen redogör för att avvikelse från
budget i utfall för verksamheterna per mars månad är + 7 513 tkr.
Prognosavvikelse för verksamheterna totalt på helår är satt till + 2 101 tkr.

1 ärendet yttrar sig Carina Såndor (L), Lena Lovén-Rolén (5), Staffan Strid (M)
och Helena Norrby (C).

Kommunchefen yttrar sig.

Ordföranden ställer frågan om ledningsutskottet är redo att gå till beslut och
finner frågan med ja besvarad.

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

att lägga informationen till handlingarna

att de viktigaste åtgärderna för förvaltningen är att följa utvecklingen och
förbereda en handlingsplan om prognosen ändras

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 54 Dnr2018.0366.101

Fortsättning på projektet Nyanlänt Företagande

Ledningsutskottet beslutade 2017-03-15, § 27 Nyantänt företagande, att
Skinnskattebergs kommun deltar i programmet och att finansieringen, 170 000 kr,
tas från kommunens utvecklingsmedel samt att Skinnskattebergs kommun deltar i
den styrgrupp som tillsätts för projektet. Tio deltagare påbörjade programmet och
sju av dessa fullföljde. 5 stycken kvinnor deltog i parallella workshops vilket
möjliggjorde deras deltagande i ordinarie program för nyanlänt företagande. De
olika individerna kom från Sf1, Arbetsförmedlingen och lokala nätverk.
2 av deltagarna har startat företag tillsammans. 1 deltagare planerar att starta eget
företag inom 1-2 år. 3 av de övriga deltagarna fick arbete inom kommunen.
Programmet/projektet gav deltagarna kunskaper, personlig utveckling och en
möjlighet att skapa sin egna försörjning genom yrkesarbete eller företagande.
Programmet Nyanlänt företagande har avslutats av företagarna Mälardalen.

Under första delen av 2018 blev Skinnskattebergs kommun inbjudna av
företagarna Mälardalen att ingå i ett nytt utvecklat företagarprogram. Programmet
baseras på samma grundmodell som tidigare men är förädlat i enlighet med gjorda
erfarenheter. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Carina Såndor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Såndor (L).

Ordföranden ställer frågan om ledningsutskottet är redo att gå till beslut och
finner frågan med ja besvarad.

Ledningsutskottet beslutar

att tillsammans med företagarna Mälardalen driva programmet Nyanlänt
företagande under 12 månader

att bevilja uwecklingsmedel med upp till 250 000 kronor för finansiering av
programmet

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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Sammantradesprotokoll
Kommunstyrelsen
Ledningsutskottet 2018-04-25 Sid.69

§55 Dnr2018.0369.101

Löneöversyn år 2018 för sektor-Iavdelningschefer —

samråd

Enligt kommunstyrelsens delegationsordn ing för personalärenden, Nr P 13, ska
kommunchefen besluta om Iöneöversyn för personaichef, ekonomichef och
sektorchefer efter samråd med ledningsutskottet.

Kommunchefen presenterar sitt förslag till beslut i enlighet med 1,7—3,5 % som är
utrymmet för Iöneökning, samt framför sina motiv för detta.

1 ärendet yttrar sig Carina Såndor (L) och Lena Lovén-Rolén tS).

Ledningsutskottet beslutar

samråd har skett i enighet

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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Kommunstyrelsen
Ledningsutskottet 2018-04-25 S id.70

§ 56 Dnr2Ol$.0138.000

Årsredovisning för år 2017 för Norra Västmanlands
Utbildningsförbund

förbundsdirektionen för Norra Västmanlands Utbildningsförbund, NVU, har
överlämnat årsredovisning för år 2017 till medlemskommunerna för fastställande.

Staffan Strid (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggning et ler beslut i detta
ärende.

Vanja Leneklint (L) tjänstgör som ersättare för Staffan Strid (M).

Kommunchefen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Såndor (L), Lena Lovén-Rolén (S), Roger lngvarsson
(S) och Vanja Leneklint (L).

Carina Såndor (L) redogör för att FAI*JS-kommunerna har budgetberedn ing
2018-04-27 samt att Skinnskattebergs kommun ännu inte vet Fagersta kommuns
eller Norbergs kommuns respektive ståndpunkter i frågan om hur underskottet
från Norra Västman lands Utbildningsförbund ska fördelas.

Carina Såndor (L) anför att det med anledning av FAHNS budgetberedning samt
Skinnskattebergs kommuns budgetberedning 2-3 maj är önskvärt att hänskjuta
ärendet till kommunstyrelsen för bestut.

En ingående diskussion sker.

Ordföranden ställer frågan om ledningsutskottet är redo att gå till beslut och
finner frågan med ja besvarad.

Ledningsutskottet beslutar

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut

att kommunstyrelsens ordförande får inkomma med eventuell ny information till
kommunstyrelsen efter möte med Fagersta och Norberg

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§57

Personalfrågor — information

Utskottet får vid sammanträdet information om personalfrågor, bland annat
information gällande sjukskrivningar och rekryteringar.

Personalchefen informerar personalutskottet om feriearbeten. förvaltningen
kommer att ha 42 platser. Tjänsten som feriekoordinator beräknas vara tillsatt
inom kort.

Personaichefen informerar personalutskottet om pågående rekryteringar. Bland
annat tjänsterna som IT-strateg, utredare/planerare, lärare, förskollärare och
arbetsterapeut.

Personalchefen informerar personalutskottet om rekrytering av kommunchef

Personalchefen informerar personalutskottet om löneöversyn.

Personaichefen informerar personalutskottet om medarbetarenkät.

1 ärendet yttrar sig Carina Såndor (L), Roger Ingvarsson (S) och Lena Lovén
Rolén (S).

Kommunchefen yttrar sig.

Ordföranden ställer frågan om ledningsutskottet är redo att gå till beslut och
finner frågan med ja besvarad.

Personalutskottet beslutar

att tacka för informationen

att informationen läggs till handlingarna

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§52 Dnr2Ol$.

Förberedelse, genomförande och återkoppling för
sammanträden och beredningar med samrådsorgan

Kommunstyrelsen beslutade 2017-04-04, § 69, att anta Reviderad rutin för
förberedelse, genomförande och återkoppting för sammanträden och beredningar
med samverkansorgan och samrådsorgan.

Förtroendevalda representanter i Samrådsgruppen för Finska Förvaltningsområdet
och Region Västmanlands Samverkansgrupper ska i ärenden där budget,
verksamhetsplan, mål samt tidigare beslut ej ger vägledning inhämta
Skinnskattebergs kommuns ståndpunkt från respektive utskott.

Samrådsorgan
Samrådsgruppen för finska Förvaltningsområdet — Ledningsutskottet
Region Västmanlands Samverkansgrupp Kultur och Idrott - Ledningsutskoftet

Förtroendevalda som deltagit i sammanträde med samrådsorgan ska skriftligt
kortfattat återrapportera vid nästmljande utskottssammanträde.
Återrapporteringen ska innefatta ärendet, eventuellt inhämtad ståndpunkt samt
ärendets utgång.

Vid dagens sammanträde lämnades inga rapporter.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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Kommunstyrelsen
Ledningsutskottet 201 8-04-25 S id.73

§59

Aktuell information från kommunchefen

Aktuell information ska ges av kommunchefen vid varje sammanträde med
ledningsutskottet.

Kommunchefen informerar utskottet om arbetat med Skinnskattebergs kommuns
externa webbplats.

Kommunchefen informerar utskottet om rekrytering av personaichef.

Ledningsutskottet beslutar

fl lägga informationen till handlingarna

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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Ledningsutskottet 2018-04-25 Sid.74

§ 60

Övriga rapporter

Här lämnas rapporter som inte hänförs till ärenden på dagens föredragningslista.

Carina Såndor (L) rapporterar att Mälardaisrådet inkommit med inbjudan till
årsmöte den 17-18 maj i Uppsala.

Carina Såndor (L) rapporterar att mera Ab och SKL Kommentus inkommit med
inbjudan till årsstämmor den 16 maj i Stockholm.

Carina Såndor (L) rapporterar att Region Västmanland inkommit med inbjudan
till workshop gällande framtidens kollektivtrafik den 7juni i Västerås.

Ledningsutskottet beslutar

att lägga informationen till handlingarna

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§61

Delgivningar

Vid dagens sammanträde fanns inga delgivningar.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 62

Övriga frågor

Vid dagens sammanträde ställdes inga övriga frågor.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§63 Dnr2018.0371.101

Löneöversyn år 2018 för kommunchefen

Enligt kommunstyrelsens delegationsordning för personalärenden, Nr P 13, ska
ledningsutskottet besluta om löneöversyn för kommunchefen. Ordföranden
redogör på sammanträdet för sitt förslag till löneöversyn.

1 ärendet yttrar sig Carina Såndor (L),

Carina Såndor (L) redogör för förslag till justering av lön till kommunchefen.

Carina Såndor (L) yrkar att justering av lön för kommunchefen görs med 2,8 %.

Ordföranden ställer frågan om ledningsutskottet är redo att gå till beslut och
finner frågan med ja besvarad.

Ledningsutskottet beslutar

att justering av lön för kommunchefen görs med 2,8 %

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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