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§ 55 

Upprop och val av justerande ledamot och dennes 
ersättare 

Förskolenämndens beslut 

Marie Fridén med Eva Andersson som ersättare utses tillsammans med 
mötesordföranden att justera dagens protokoll. Justeringen genomförs digitalt, 
tisdagen den 18 maj. 
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§ 56 

Godkännande av föredragningslista 

Förskolenämndens beslut 

Upprättad föredragningslista godkänns. 
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§ 57 Dnr FN 2021-00012 1.1.3.25 

Presentation av ny förskola för Förskolenämnden 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden noterar informationen och lägger den till handlingarna.  

Dagens sammanträde 

Verksamhetschef Carina Holmström informerar om planeringen för ny 
förskola för 120 barn på Strandvägen i Sandared. 

Ordföranden tackar å nämndens vägnar för informationen och lägger den till 
handlingarna. 
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§ 58 Dnr FN 2021-00084 1.2.3.25 

Detaljplan för Gässlösa, Gässlösa 5:15 (ny skola) 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden tillstyrker Detaljplan för Gässlösa, Gässlösa 5.15 (ny skola). 

Reservationer/Protokollsanteckning 

Leif Häggblom (SD) reserverar sig emot beslutet till förmån för eget förslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Planens syfte är att möjliggöra byggnation av en ny grundskola (F-9), 
motsvarande för cirka 1 000 elever. Syftet är också att möjliggöra byggnation av 
en särskola och kommunikationsklass. Dessutom är syftet att möjliggöra 
byggnation av en fullstor idrottshall (20 x 40 meter). Byggstart för skolan är 
beräknad till hösten 2021. 

Planområdet är beläget i stadsdelen Gässlösa lokaliserat söder om stadskärnan, 
uppmäter cirka 5,4 hektar och ägs av Borås Stad. Planområdet är en del av det 
gamla reningsverket på Gässlösa som avvecklades i samband med flytten till det 
nya reningsverket på Sobacken. Gässlösa är utpekat i Utbyggnadsstrategin - Mer 
stad längs Viskan som ett av Borås centrumnära utvecklingsområden 

Prövning av barnets bästa 

Kommuner har som skyldighet att alltid beakta barnets bästa i alla beslut som 
rör barn. I detta ärende där Förskolenämnden ombetts yttra sig över en 
detaljplan och nämnden är inte beslutande instans. Det är således upp till 
beslutade nämnd att beakta barnperspektivet i ärendet. Förskolenämnden vill 
dock starkt poängtera vikten av att barnkonventionen och barnets bästa beaktas 
inför slutgiltigt beslut i ärendet.. 

Beslutsunderlag 

1. Planbeskrivning - Detaljplan för Gässlösa, Gässlösa 5.15 (ny skola) 

2. Plankarta - Detaljplan för Gässlösa, Gässlösa 5.15 (ny skola)  
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Yrkanden 

Leif Häggblom (SD) lämnar in ett alternativt förslag till beslut där han yrkar att 
Detaljplan för Gässlösa, Gässlösa 5:15 (ny skola) avstyrks (bilaga 1 till 
protokollet). 

Ordföranden ställer frågan om Förskolenämnden antar upprättat förslag till 
beslut, att tillstyrka Detaljplan för Gässlösa, Gässlösa 5:15 (ny skola) och finner 
att nämnden beslutar enligt förslaget. 

Omröstning begärs.  

Propositionsordningar 

Förskolenämnden godkänner följande propositionsordning. 

JA innebär bifall till upprättat förslag till beslut. 

NEJ innebär att ärendet avstyrks. 

Omröstningsresultat 

JA röstas av Andreas Ekström (S), Marie Fridén (M), Agron Cela (S), Eva 
Andersson (S), Leif Johansson (S), Solveig Landegren (C), Linda Pålemo (L), 
Wiwi Roswall (M), Gunilla Christoffersson (KD) och Anne Rapinoja (V). 

NEJ röstas av Leif Häggblom (SD). 

Förskolenämnden beslutar med 10 röster mot 1 i enlighet med upprättat förslag 
till beslut. 
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§ 59 Dnr FN 2021-00082 2.4.1.0 

Tertialrapport 1 2021 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att godkänna tertialrapport 1 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Förskolenämnden redovisar ett resultat på +7 249 tkr i förhållande till 
periodens budget. Prognosen för helåret är enligt årsbudget. Förskolenämnden 
beslutade 2021-04-22 att nyttja 5 500 tkr från Förskolenämndens buffert till 
satsning på pedagogiska miljöer i förskolan. Nämndens buffert på 8 100 tkr 
bedöms helt nyttjas under året. 

Nämnden gör ett överskott avseende personalrelaterade kostnader med ca  
7 100 tkr för perioden. En ökad andel personal har fortsatt varit frånvarande 
från arbetet i sjukdom eller för vård av barn. 

Förskolenämndens ram inför 2021 räknades ned med 0,12 % avseende volym, 
baserat på befolkningsprognos framtagen i april 2020. Antalet inskrivna barn i 
våra egna förskolor har under perioden januari-april varit 82 färre än under 
motsvarande period förra året. Pandemin har gjort att vårdnadshavare valt att 
senarelägga inskolningar och därmed har mängden inskrivna barn minskat. 

Antalet barn i fristående förskolor har varit 19 barn färre under januari-april 
2021 än under motsvarande period förra året. Fristående pedagogisk omsorg 
har minskat med 5 platser jämfört med motsvarande period förra året. 
Kostnaderna för köpta platser ligger på samma nivå under januari-april 2021 
som motsvarande period förra året. 

Sammantaget, när även köpta och sålda platser till annan kommun räknas med, 
har Förskolenämnden betalningsansvar för 114 färre barn under januari-april 
2021 än under motsvarande period 2019. 

Förvaltningen har beviljats statsbidrag för minskade barngrupper för läsåret 
20/21 med ca 48 mnkr, vilket är en minskning med ca 6 mnkr jämfört med 
föregående läsår. En stor oro finns inom förvaltningen kring att statsbidraget 
upphör till årsskiftet 21/22. 

Inför varje ny planlagd förskola görs en noggrann behovsanalys, då dessa 
innebär en avsevärt högre lokalkostnad. 

I Borås, nationellt och internationellt, domineras fortfarande av Corona-
pandemin. Förvaltningen har ett tätt samarbete med CKS, Stadsledningskansliet 
och Länsstyrelsens pandemigrupp för att möta nya frågor och behov. Läget har 
fortsatt skapat oro hos vårdnadshavare och personal vilket har resulterat i att 
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förvaltningen fortsatt gjort betydande satsningar på att ta fram och sprida 
informationsmaterial till både vårdnadshavare, rektorer och personal. 
Förvaltningens administrativa och stödresurser fokuserar framför allt på att 
möta rektorernas och verksamheternas behov vilka kan aktualiseras och skifta 
med kort varsel. Förskolorna praktiserar de åtgärder för att minska 
smittspridning som rekommenderas av smittskyddet 

Prövning av barnets bästa 

Kommuner har i skyldighet att beakta barnets bästa i beslut som rör barn. 
Ärendet i sig bedöms vara av ren administrativ art då, månadsuppföljningarna 
per april och augusti är nämndens rapport till Kommunfullmäktige; 
tertialuppföljningar. Dessa uppföljningar, tillsammans med en analys av 
kommunens och bolagens ekonomi, blir delårsrapporter till 
Kommunfullmäktige. I nämndens tertialuppföljning framgår analys av ekonomi 
och verksamhet samt måluppfyllelse. Barnperspektivet beaktas löpande inom de 
områden som rapporten berör. 

Beslutsunderlag 

1. Tertialrapport 1 2021 Förskolenämnden 
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§ 60 Dnr FN 2021-00096 1.1.3.25 

Begäran om användning av ackumulerat överskott  

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden begär av Kommunfullmäktige att få ta 2 500 tkr i anspråk ur 
sitt ackumulerade överskott från tidigare år för utbetalning av engångsbelopp 
enligt avtal. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 7 april 2021 kom SKR, Sobona och Lärarnas samverkansråd överens om 
en ny Huvudöverenskommelse, HÖK21, om lön och allmänna 
anställningsvillkor m.m. En del i avtalet gäller att parterna har enats om att det 
ska utgå ett engångsbelopp under juni om 2 000 kronor till alla som omfattas av 
avtalet. Det sker till följd av att det har gjorts en värde växling i avtalet och 
beloppet avlöser tidigare värde om 1500 kr plus 500 kr som tidigare fanns i 
bilaga 6. Utifrån skrivningen i avtalet så omfattas alla som arbetar inom 
Lärarnas samverkansråds avtalsområde. 

För Förskolenämnden innebär detta att samtliga förskollärare och obehöriga 
förskollärare som inte är medlemmar i någon annan personalorganisation samt 
samtliga medarbetare som är medlemmar i Lärarförbundet eller Lärarnas 
riksförbund, oavsett vad medarbetaren arbetar med, omfattas av beslutet om 
engångsbeloppet. Det rör sig om ca 940 medarbetare totalt. För deltidsanställda 
regleras summan proportionerligt i förhållande till sysselsättningsgrad. Beloppet 
betalas ut på junilönen. 

Förskolenämnden erhåller ingen kompensation för den extra utbetalning med  
2 000 kr per person som görs inom läraravtalet. Satsningen uppskattas till ca  
2 500 tkr där 2000 kr per person inklusive personalomkostnadspålägg (PO) ger 
nämnden en kostnad på 2500 tkr. Förskolenämnden kommer därmed att begära 
att få ta 2 500 tkr i anspråk ur sitt ackumulerade överskott från tidigare år. 
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§ 61 Dnr FN 2021-00050 1.4.2.25 

Ersättning vid deltagande på Skolriksdagen 2021 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att de ledamöter och ersättare som deltagit på 
Skolriksdagen 26-27 april 2021 har rätt till ersättning i enlighet med gällande 
bestämmelser. 

Sammanfattning av ärendet 

Förskolenämndens ledamöter och ersättare som deltagit på Skolriksdagen 26-27 
april 2021 har rätt till ersättning i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut om 
Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda 2019-2022. 

Presidiet samt ytterligare en person från varje partigrupp är de som har rätt till 
ersättning. Skolriksdagen är en konferens för de som leder och styr skolan. På 
programmet står konsekvenser av pandemin, områden som styrning och 
ledning, likvärdighet och kvalitet 

Prövning av barns bästa 

Kommuner har i skyldighet att beakta barnets bästa i beslut som rör barn. 
Ärendet i sig bedöms vara av ren administrativ art då det är ett beslut om 
ersättning. Barnperspektivet beaktas löpande i nämndens arbete. 

Beslutsunderlag 

Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda 2019-2022 
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§ 62 Dnr FN 2020-00142 1.2.3.1 

Svar på remiss - Revidering av Visionen Borås 2025 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att tillstyrka förslag på revidering av Borås vision 
och översända upprättat remissyttrande med nämndens synpunkter till 
Kommunstyrelsen. 

Reservationer/Protokollsanteckning 

Marie Fridén (M), Wiwi Roswall (M), Gunilla Christoffersson (KD) och Leif 
Häggblom (SD) deltar inte i beslutet. 

Marie Fridén (M), Wiwi Roswall (M) och Gunilla Christoffersson (KD) lämnar 
in en protokollsanteckning i ärendet (bilaga 3 till protokollet). 

Sammanfattning av ärendet 

I oktober 2012 tog Kommunfullmäktige beslut om den vision som ska vara 
vägledande för all verksamhet fram till 2025. Ett förslag på förnyad version för 
Borås har nu tagits fram. Arbetet med revideringen startade augusti 2020 och 
synpunkter från förtroendevalda, näringsliv, föreningsliv, akademi och Borås 
invånare ligger till grund för revideringen. Förslaget har skickats ut på remiss till 
Borås Stads samtliga nämnder och bolag, samt ett antal andra instanser. 

Förskolenämnden har nu beretts tillfälle att yttra sig över remissupplagan för 
Borås vision. 

Förskolenämnden tillstyrker förslag på revidering och lämnar sina synpunkter i 
upprättat remissyttrande daterat 2021-05-17. 

Beslutsunderlag 

1. Remissyttrande: Förskolenämndens synpunkter 2021-05-17 

2. Missiv 

3. Remissupplaga Borås Vision 

4. Borås vision - Information till remissupplagan 
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§ 63 Dnr FN 2021-00064 1.1.3.25 

Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte 
ingår i Budget 2021 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden har inga uppdrag utanför budget per april 2021, skrivelsen 
översänds till Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt rutinen för redovisning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår 
i budget ska Förskolenämnden redovisa status för nämndens uppdrag två 
gånger per år. 

Vid tidpunkten för 2021 års första uppföljning har Förskolenämnden inga 
uppdrag från Kommunfullmäktige som inte ingår i budget. 

Prövning av barnets bästa 

Kommuner har i skyldighet att beakta barnets bästa i beslut som rör barn. 
Ärendet i sig bedöms vara av ren administrativ art då det är en uppföljning av 
uppdrag. 
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§ 64 Dnr FN 2019-00042 1.1.3.0 

Utvärdering resursfördelningsmodell 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att godkänna utvärdering av 
Resursfördelningsmodell för kommunala och fristående förskolor. 

Förskolenämnden ger även förvaltningen i uppdrag att genomföra en ny 
utvärdering under våren 2023 inför budgetåret 2024. 

Reservationer/Protokollsanteckning 

Leif Häggblom (SD) reserverar sig emot beslutet till förmån för eget förslag att 
återremittera ärendet. 

Marie Fridén (M), Wiwi Roswall (M) och Gunilla Christoffersson (KD) 
reserverar sig emot beslutet till förmån för eget alternativt förslag till beslut. 

Sammanfattning av ärendet 

2019-06-19 beslutade Kommunfullmäktige om en ny resursfördelningsmodell 
för kommunala och fristående förskolor. I beslutet framgick att modellen skulle 
utvärderas under våren 2021 med möjlighet till eventuella justeringar i modellen 
till budgetåret 2022. Förskolenämnden har sedan 2019-06-19 delegation att ta 
ny resursfördelningsmodell för kommunala och fristående förskolor. 

Under våren 2021 har samtliga rektorer på Förskoleförvaltningen och alla 
fristående förskolor fått möjlighet att inkomma med synpunkter kring 
nuvarande resursfördelningsmodell. 

Flera av de kommunala rektorerna uttrycker att nuvarande modell är tydlig och 
det har funnits goda dialoger kring modellen för att skapa förståelse. Drygt 
hälften av de fristående förskolorna har inkommit med synpunkter. 
Synpunkterna redovisas i utvärderingen av resursfördelningsmodellen. 

Förskoleförvaltningen föreslår i utvärderingen att Förskolenämnden bibehåller 
nuvarande resursfördelningsmodell utan justeringar och uppdrar förvaltningen 
att genomföra en ny utvärdering under våren 2023, inför budgetåret 2024. 

Prövning av barnets bästa 

Kommuner har i skyldighet att beakta barnets bästa i beslut som rör barn. 
Ärendet i sig bedöms vara av ren administrativ art då det är en utvärdering av 
resursfördelningsmodell. Barnperspektivet beaktas löpande inom det område 
som utvärderingen berör. 
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Beslutsunderlag 

1. Utvärdering resursfördelningsmodell 2021-05-17 

2. Ny resursfördelningsmodell 2019-06-19 

Yrkanden 

Leif Häggblom (SD) lämnar in ett yrkande om återremiss av ärendet (bilaga 3 
till protokollet). 

Marie Fridén (M), Wiwi Roswall (M) och Gunilla Christoffersson (KD) lämnar 
in ett alternativt förslag till beslut (bilaga 4 till protokollet) där de yrkar: 

- lägga utvärdering av resursfördelningsmodell för kommunala och 
fristående förskolor till handlingarna 

- ge förskoleförvaltningen i uppdrag att genomföra en ny utvärdering 
under våren 2022 inför budgetåret 2023. 

Ordföranden Andreas Ekström (S), yrkar att beslut i ärendet ska tas idag. 

Beslutsgång 1 

Ordföranden ställer proposition på Leif Häggbloms (SD) yrkande om att 
återremittera ärendet och finner att nämnden beslutar att ärendet ska avgöras 
vid dagens sammanträde. 

Reservationer/Protokollsanteckning  

Leif Häggblom (SD) reserverar sig emot beslutet till förmån för eget förslag. 

Beslutsgång 2 

Ordförande Andreas Ekström (S) ställer upprättat förslag till beslut mot Marie 
Fridéns (M) med fleras alternativa förslag till beslut och finner att nämnden 
beslutat i enlighet med upprättat förslag till beslut. 

Omröstning begärs. 

Propositionsordningar 

Förskolenämnden godkänner följande propositionsordning. 

JA innebär bifall till upprättat förslag till beslut. 

NEJ innebär bifall till Marie Fridéns (M) med fleras alternativa förslag till 
beslut. 
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Omröstningsresultat 

JA röstas av Andreas Ekström (S), Agron Cela (S), Eva Andersson (S), Leif 
Johansson (S), Solveig Landegren (C), Linda Pålemo (L) och Anne Rapinoja 
(V). 

NEJ röstas av Marie Fridén (M), Wiwi Roswall (M), Gunilla Christoffersson 
(KD) och Leif Häggblom (SD). 

Förskolenämnden beslutar med 7 röster mot 4 i enlighet med upprättat förslag 
till beslut. 

Reservationer/Protokollsanteckning 

Marie Fridén (M), Wiwi Roswall (M) och Gunilla Christoffersson (KD) 
reserverar sig emot beslutet till förmån för eget alternativt förslag till beslut. 
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§ 65 Dnr FN 2021-00081 1.2.3.0 

Användning av buffert 2021 - Tilläggsbelopp 

Förskolenämndens beslut 

Att bevilja 1 mkr från Förskolenämndens buffert i tilläggsbelopp under våren 
2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Den pågående coronapandemin har under våren 2021 medfört att 
Förskolenämnden behöver göra en tillfällig utökning av tilläggsbelopp som tas 
från nämndens buffert för att kunna tillgodose behovet hos barn i behov av 
särskilt stöd i verksamheterna. 

Barn och personal har i högre omfattning än normalt varit frånvarande i 
verksamheterna som en effekt av pandemin. Detta har i sin tur medfört att barn 
i behov av särskilt stöd har fått det i mindre utsträckning. Brist på kontinuitet i 
personalstyrkan och minskad möjlighet för barnhälsan att observera i 
verksamheterna har sammantaget resulterat i att barn med normbrytande 
beteende har saknat den struktur som de behöver i sin vardag på förskolan. 
Genom att tillsätta 1 mkr i tilläggsbelopp möjliggörs ett utökat stöd till 
förskolor som har särskilda utmaningar på området. 
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§ 66 Dnr FN 2021-00078 1.1.3.1 

Svar på motion - Menssäkra Borås 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden tillstyrker motion ”Menssäkra Borås” med nedanstående 
synpunkter och översänder svaret till Kommunstyrelsen. 

Reservationer/Protokollsanteckning 

Marie Fridén (M), Wiwi Roswall (M) och Gunilla Christoffersson (KD) 
reserverar sig emot beslutet till förmån för eget förslag att avstyrka motionen 
(bilaga 5 till protokollet). 

Leif Häggblom (SD) reserverar sig emot beslutet till förmån för eget förslag att 
avstyrka motionen (bilaga 6 till protokollet). 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige föreslås i motionen ”Menssäkra Borås”, besluta att Borås 
Stad, i enlighet med intentionerna i texten i motionen, på prov införa 
menssäkrade toaletter i en eller flera verksamheter. 

Motionen har skickats på remiss till samtliga nämnder och bolag inom Borås 
Stad. 

I motionen beskrivs att hälften av alla människor föds med en livmoder och att 
mens är en del av många unga tjejers och kvinnors vardag i Borås. Trots det är 
inte mensskydd ett lika självklart inslag på offentliga toaletter som toalettpapper 
är. En menssäkrad toalett tillhandahåller mensskydd, papperskorg, handfat och 
tvål. 

Förskolenämndens synpunkter 

Förskolenämnden anser att intentionen som lyfts i motionen är god. I 
nämndens verksamheter skulle menssäkrade toaletter vara till för personalen. 
Förskolenämnden skulle kunna säkerställa att en personaltoalett per förskola 
utrustas med hygienskydd enligt beskrivning i motionen. Kost- och 
lokalvårdsorganisationen bär i så fall ansvaret för beställningar och 
utplaceringen av artiklarna. 

Prövning av barnets bästa 

Kommuner har som skyldighet att alltid beakta barnets bästa i alla beslut som 
rör barn. I detta ärende där Förskolenämnden ombetts yttra sig över en motion 
och nämnden är inte beslutande instans. Det är således upp till beslutade 
nämnd att beakta barnperspektivet i ärendet. Förskolenämnden vill dock starkt 
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poängtera vikten av att barnkonventionen och barnets bästa beaktas inför 
slutgiltigt beslut i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Motion – Menssäkra Borås 

Yrkanden 

Marie Fridén (M), Wiwi Roswall (M) och Gunilla Christoffersson (KD) lämnar 
in ett alternativt förslag till beslut där de yrkar att Svar på motion - Menssäkra 
Borås avstyrks (bilaga 5 till protokollet). 

Leif Häggblom (SD) lämnar in ett alternativt förslag till beslut där han yrkar att 
Svar på motion - Menssäkra Borås avstyrks (bilaga 6 till protokollet). 

Ordföranden ställer frågan om Förskolenämnden antar upprättat förslag till 
beslut, att tillstyrka Svar på motion - Menssäkra Borås och finner att nämnden 
beslutar enligt förslaget. 

Omröstning begärs. 

Propositionsordningar 

Förskolenämnden godkänner följande propositionsordning. 

JA innebär bifall till upprättat förslag till beslut. 

NEJ innebär att ärendet avstyrks. 

Omröstningsresultat 

JA röstas av Andreas Ekström (S), Agron Cela (S), Eva Andersson (S), Leif 
Johansson (S), Solveig Landegren (C), Linda Pålemo (L) och Anne Rapinoja 
(V). 

NEJ röstas av Marie Fridén (M), Wiwi Roswall (M), Gunilla Christoffersson 
(KD) och Leif Häggblom (SD). 

Förskolenämnden beslutar med 7 röster mot 4 i enlighet med upprättat förslag 
till beslut. 
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§ 67 Dnr FN 2021-00001 1.1.3.0 

Anmälningsärenden 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att godkänna redovisning av anmälningsärenden för 
perioden 15 april – 9 maj 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

1. Revisionsberättelse och revisionsredogörelse 2020 
Dnr 2021-00089 

2. Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige och 
Förskolenämnden april 2021 
Dnr 2021-00003 

3. Inkomna synpunkter april 2021 
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§ 68 Dnr FN 2021-00002 1.1.3.0 

Redovisning av delegationsbeslut 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att godkänna redovisning av delegationsbeslut för 
perioden 15 april – 9 maj 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

1. Anmälan av kränkande behandling  
Dnr 2021-00005 

2. Utredning av kränkande behandling 
Dnr 2021-00005 

3. Delegationsbeslut - Uppsägning av plats i förskola 
Dnr 2021-00087 

4. Delegationsbeslut - Beslut kring förskoleplacering 
Dnr 2021-00083 

5. Delegationsbeslut - Beslut om befrielse från avgift löpnummer 2 
Dnr 2021-00034 

6. Delegationsbeslut F5 - Beställning hyresgästanpassning Code handle 
familjecentraler 
Dnr 2021-00017 

7. Delegationsbeslut B5-7 april - Tillsvidareanställningar 
Dnr 2021-00013 

8. Delegationsbeslut B8 april - Tidsbegränsade anställningar 
Dnr 2021-00013 
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