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2022-01-27

§ 1 Val av justerare
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

utse John Lager (C) att jämte ordföranden justera kultur- och
fritidsnämndens protokoll från sammanträde den 27 januari
2022.

Sammanfattning
Förslag föreligger om att utse John Lager (C) att jämte ordföranden
justera kultur- och fritidsnämndens protokoll från sammanträde den
27 januari 2022.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 2 Fastställande av dagordning
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

rapport om stärkta bibliotek ska föredras efter punkt 3 i
dagordningen samt att i övrigt godkänna föreslagen
dagordning.

Sammanfattning
Kallelse med förslag på dagordning för sammanträde den 27 januari
2022 har utgått till kultur- och fritidsnämndens ledamöter och
ersättare.

Yrkanden
Christian Gehrmann (FNL) yrkar att rapport om stärkta bibliotek ska
föredras efter punkt 3 i dagordningen samt att i övrigt godkänna
föreslagen dagordning.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det föreligger ett yrkande från Christian
Gehrmann (FNL). Ordföranden ställer proposition på yrkandet och
finner att nämnden beslutar i enlighet med detta.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 3 Granskningsplan för intern kontroll 2022
Dnr KU 2021/0324

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

godkänna granskningsplan för intern kontroll 2022

Sammanfattning
I 6 kap. 6 § kommunallagen fastslås att kommunala nämnder är
ansvariga för sin egen interna kontroll. Enligt Lunds kommuns
riktlinjer för intern kontroll ska nämnderna årligen lämna
handlingsplan för intern kontroll. Kommunstyrelsen har ett
övergripande ansvar för den interna kontrollen och ska årligen
besluta om kommungemensamma kontrollaktiviteter.
För 2022 har Kommunstyrelsen fastslagit följande
kommungemensamma områden:




Hantering av konvertering enligt LAS och företrädesrätt enligt
LAS
Kunskaper om och tillämpning av lagstiftning, rutiner och
digitala kommunikationsverktyg i förhållande till offentlighet,
sekretess och informationssäkerhet samt
Framtagande av styrdokument samt säkerställande
efterlevnad av beslutade styrdokument

För 2022 beslutar kultur- och fritidsnämnden att granskning ska
genomföras inom två nämndspecifika områden:



Rutiner för ansökan, registrering, redovisning och uppföljning
av extern finansiering
Struktur, kompetens och systemstöd för samordning och stöd
inom förvaltningen

Yrkanden
Christian Gehrmann (FNL)och Sebastian Jaktling (S) yrkar på bifall
till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det föreligger ett yrkande från Christian
Gehrmann (FNL) med flera. Ordföranden ställer proposition på
yrkandet och finner att nämnden beslutar i enlighet med detta.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Underlag för beslut



Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse
Granskningsplan för intern kontroll 2022

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 4 Handlingsplan 2022-2025
Dnr KU 2021/0359

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
att
att

fastställa förslaget på handlingsplan för kultur- och
fritidsnämnden med slutdatum 2023-12-31,
låta denna ersätta tidigare fastställd handlingsplan för
biblioteksverksamheten (KU 2021/0027), samt
uppdra åt kultur- och fritidsförvaltningen att inför antagandet
av handlingsplan 2024-2027 inkludera förslag på en tydlig
prioriteringsordning samt en process för politisk förankring
säkerställs.

Protokollsanteckningar
Christian Gehrmann (FNL) får föra följande anteckning till
protokollet:
Handlingsplanen har en bra täckning gällande idrott och kultur för
barn och unga men skulle behövas stärkas gällande aktiviteter för
vuxna och äldre. Vidare behöver Lund stärkas även som kulturstad och
besöksstad för kultur (inte bara för idrott) genom att utveckla
samverkan med Visit Lund.
John Lager (C) instämmer i Christian Gehrmanns (FNL)
protokollsanteckning.
Sengül Köse Lindqvist (FI) får föra följande anteckning till
protokollet:
Fi instämmer i socialdemokraternas yrkanden. Fi saknar koppling till
internbudget, avsnitt om attraktiv arbetsplats, kompetenshöjning
inom förvaltningen såsom våld i nära relation samt omvärldsanalys
med förvaltningens utmaningar och möjligheter kopplad till mål och
resursplan.

Sammanfattning
Inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde finns fyra
verksamhetsspecifika program. I programmen framgår att det
utifrån respektive program ska tas fram en handlingsplan. Till
skillnad från tidigare, då handlingsplanerna fastställdes inom kulturoch fritidsförvaltningen, ska dessa nu beslutas politiskt i enlighet
med Program för styrning. I ärendet föreslås en handlingsplan för

Justerare

Utdragsbestyrkande
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kultur- och fritidsnämnden för samtliga verksamhetsspecifika
program.

Yrkanden
Sebastian Jaktling (S) yrkar:
att fastställa förslaget på handlingsplan för kultur- och fritidsnämnden
med slutdatum 2023-12-31,
att låta denna ersätta tidigare fastställd handlingsplan för
biblioteksverksamheten (KU 2021/0027), samt
att uppdra åt kultur- och fritidsförvaltningen att inför antagandet av
handlingsplan 2024-2027 inkludera förslag på en tydlig
prioriteringsordning samt en process för politisk förankring
säkerställs.
Christian Gehrmann (FNL), Victoria Tiblom (SD), Gunnar Brådvik (L),
John Lager (C) och Peter Bergwall (MP) instämmer i Sebastian
Jaktlings (S) yrkanden.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det föreligger yrkanden från Sebastian
Jaktling (S) med flera. Ordföranden ställer proposition på yrkandena
och finner att nämnden beslutar i enlighet med dessa.

Underlag för beslut



KU tjänsteskrivelse 2021-12-19 Handlingsplan 2022–2025
Handlingsplan 2022–2025

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 5 Anläggande av infillfri konstgräsplan vid
Svaleboskolan, Veberöd
Dnr KU 2021/0240

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

anlägga en infillfri konstgräsplan vid Svaleboskolan i Veberöd i
enlighet med kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse

Reservationer
Victoria Tiblom (SD), Peter Bergwall (MP), Göran Fries (V) och Sofia
Hallonqvist (KD), se bilagor 1-3.

Protokollsanteckningar
Peter Bergwall (MP) får föra följande anteckning till protokollet:
Beslutet innebär att en av kommunens naturgräsplaner försvinner,
vilket Miljöpartiet tycker är väldigt olyckligt.
Victoria Tiblom (SD), Sengül Köse Lindqvist (FI) och Elsa
Christersson (MP) instämmer i Peter Bergwalls (MP)
protokollsanteckning.
Göran Fries (V) får föra följande anteckning till protokollet:
Vi inser att det behövs fler användbara aktivitetsytor i form av
fotbollsplaner och att konstgräs utan farligt granulat är ett steg
framåt. Vi vill dock hellre se att andra alternativ tas fram än att täcka
våra ytor med plast som bevisligen ger upphov till skadliga
nanopartiklar.
Sengül Köse Lindqvist (FI) och Elsa Christersson (MP) instämmer i
Göran Fries (V) protokollsanteckning.
John Lager (C)år föra följande anteckning till protokollet:
Det är inte bra att använda sig av plast för klimatet och hälsa.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-22-23, § 236, ”att kulturoch fritidsnämnden bemyndigas att fatta beslut om anläggandet av
konstgräsplan utan plast- eller gummigranulat vid Svaleboskolan i
Veberöd”.
Anläggandet av en infillfri fotbollsplan vid Svaleboskolan ersätter en
befintlig 11-manna naturgräsplan. Infillfritt konstgräs är en variant

Justerare

Utdragsbestyrkande
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av konstgräs som uppfyller spelegenskapskrav för breddfotboll
(barn och unga) och som är ett bättre val ur miljösynpunkt än ett
granulatsystem. En konstgräsmatta utan infill fylls med sand och inte
med granulat av plast/gummi. Detta minskar mängden mikroplast
som kan spridas från fotbollsplanen avsevärt.
Behovet av fotbollsplaner under den kallare delen av året är stort. Ett
granulatfritt system, en infillfri konstgräsplan, är den variant som i
dagsläget bedöms vara det mest lämpliga alternativet.
Investeringsutgiften för att anlägga en infillfri konstgräsplan vid
Svaleboskolan beräknas till 12 mnkr. Investeringen avser förutom
själva konstgräsplanen, en servicebyggnad/omklädningsrum.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anlägga en infillfri
konstgräsplan vid Svaleskolan i Veberöd.

Yrkanden
Christian Gehrmann (FNL), Sebastian Jaktling (S), Gunnar Brådvik
(L) och Adrian Borin (M) yrkar på bifall till förvaltningens förslag till
beslut.
Victoria Tiblom (SD) och Sofia Hallonqvist (KD) yrkar på avslag till
förvaltningens förslag till beslut.
Mötet ajourneras fem minuter.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det dels föreligger ett yrkande från
Christian Gehrmann (FNL) med flera och dels ett yrkande från
Victoria Tiblom (SD) med flera.
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att nämnden
beslutar i enlighet med Christian Gehrmanns (FNL) yrkande.
Votering begärs.
Ordföranden fastställer följande voteringsordning: Ja för bifall till
Christian Gehrmanns (FNL) yrkande och nej för bifall till Victoria
Tibloms (SD) yrkande.
Christian Gehrmann (FNL), Sebastian Jaktling (S), Gunnar Brådvik
(L), Adrian Borin (M), Kerstin Vikner (S) och Gabor Tilesch (S) röstar
ja.
Victoria Tiblom (SD) och Sofia Hallonqvist (KD) röstar nej.
John Lager (C), Peter Bergwall (MP) och Göran Fries (V) avstår.
Med sex röster för ja mot två röster för nej och tre avstår så beslutar
nämnden att bifalla Christian Gehrmanns (FNL) förslag till beslut.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Underlag för beslut



Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-03
Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-22—23, § 236

Beslutet skickas till
Akten
Veberöds AIF
Kommunkontoret

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 6 Stöd till Livets museum
Dnr KU 2021/0360

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
att

bevilja stöd till Livets Museum för 2022 med 50 000 kr
finansiering sker med medel avsatta för återstart av kulturlivet

Sammanfattning
Livets Museum är ett medicinhistoriskt museum i Lund som drivs av
Kulturen på uppdrag av Region Skåne, i samarbete med Sydsvenska
Medicinhistoriska sällskapet. Föreningen har inkommit med brev till
kommunen, och önskan om ekonomiskt stöd. Som skäl anges bland
annat att många skolklasser besöker museet vilket ökar slitaget.
Museet driver en viktig och uppskattad verksamhet, men
verksamheten faller inte inom ramen för sådant som kultur- och
fritidsnämnden normalt finansierar. För att verksamheten inte ska
drabbas av att kommunen behöver reda ut villkoren för stöd till
bland annat denna typ av verksamhet beslutas att Livets Museum för
2022 stöttas med 50 000 kr, och att dessa tas från de medel som
beviljats nämnden för återstart av kulturlivet.

Yrkanden
Christian Gehrmann (FNL), Gunnar Brådvik (L), Sebastian Jaktling
(S) och Victoria Tiblom (SD) yrkar på bifall till förvaltningens förslag
till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det föreligger ett yrkande från Christian
Gehrmann (FNL) med flera. Ordföranden ställer proposition på
yrkandet och finner att nämnden beslutar i enlighet med detta.

Underlag för beslut



KU Tjänsteskrivelse 2021-01-03 Stöd till Livets Museum
Brev från Livets Museum, daterat 2021-10-18

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Handläggare kulturstöd
Kulturchef
För kännedom:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Livets Museum
kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 7 Skrivelse från Peter Bergwall (MP) "Avtal mellan
kultur- och fritidsförvaltningen och Lunds
Skateboard Konstförening gällande skejtyta på
Brunnshög"
Dnr KU 2021/0275

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

uppdatera befintligt samarbetsavtal mellan Lunds kommun,
Kultur- och fritidsförvaltningen och Lunds skateboard- och
konstförening samt att i samarbete med tekniska förvaltningen
ta fram en plan för nyttjandet av skejtytan på Brunnshög,
att ge kultur och fritidsförvaltningen i uppdrag att undersöka
lokaler och förutsättningar för en större skateanläggning
inomhus, samt
att härmed anse skrivelsen besvarad.

Sammanfattning
Miljöpartiet lägger i sin skrivelse fram förslaget att ta fram en
handlingsplan för det fortsatta samarbetet mellan förvaltningen och
Lunds skate & konstförening i första hand gällande skateyta på
Brunnshög.
Baserat på detta, tidigare inkomna Lundaförslag och önskemål från
Lunds Skateboard & Konstförening vill förvaltningen undersöka
möjligheter och lokaler för en större inomhushall för skejt och/eller
en aktivitetshall som inkluderar flera verksamheter som till exempel
skejt, dans, gym, parkour med mera. Även möjligheten att koppla en
utomhusyta i anslutning till en sådan hall bör ses över.

Yrkanden
Christian Gehrmann (FNL), Peter Bergwall (MP) Sebastian Jaktling
(S), Göran Fries (V) och Victoria Tiblom (SD) yrkar på bifall till
förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det föreligger ett yrkande från Christian
Gehrmann (FNL) med flera. Ordföranden ställer proposition på
yrkandet och finner att nämnden beslutar i enlighet med detta.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Underlag för beslut





Kultur- och fritidsförvaltningens samarbetsavtal med Lunds
skateboard & konstförening på Brunnshög, 2020-06-26
Skrivelse från Miljöpartiet de gröna, 2021-09-29
Tidigare lundaförslag om att bygga en större skatehall, 201804-27, KU2018/0117
Kultur- och fritidsförvaltningens samarbetsavtal med Lunds
skateboard & konstförening på Brunnshög, 2020-06-26

Beslutet skickas till
Peter Bergwall (MP)
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 8 Yttrande över förslag till Lunds kommuns
renhållningsordning 2022-2026.
Dnr KU 2021/0364

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

godkänna upprättat yttrande över förslag till Lunds kommuns
renhållningsordning 2022-2026.

Sammanfattning
För varje kommun ska det enligt miljöbalken finnas en
renhållningsordning bestående av en avfallsplan samt föreskrifter
för avfallshantering. Renhållningsstyrelsen har arbetat fram förslag
till ny renhållningsordning. Den 1 december 2021 beslutade
kommunstyrelsen att skicka upprättat förslag till Lunds kommuns
renhållningsordning på remiss till samtliga kommunens nämnder
och styrelser. Förslaget omfattar avfallsplan, med tillhörande bilagor
samt föreskrifter för avfallshantering.
Kultur- och fritidsnämnden ser positivt på det nya förslaget på
renhållningsordning 2022-2026 och på att planering och uppföljning
integreras med befintligt arbete med ekologisk hållbar utveckling.
Det som fortfarande står oklart är vilka indikatorer som respektive
nämnd förväntas följa upp och om de föreslagna indikatorerna är
uppföljningsbara i nuvarande utformning.
Kultur- och fritidsnämnden godkänner upprättat yttrande över
Lunds kommuns renhållningsordning 2022-2026.

Yrkanden
Christian Gehrmann (FNL) och Sebastian Jaktling (S) yrkar på bifall
till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det föreligger ett yrkande från Christian
Gehrmann (FNL) med flera. Ordföranden ställer proposition på
yrkandet och finner att nämnden beslutar i enlighet med detta.

Underlag för beslut



Justerare

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-10
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen arbetsutskott 2021-1122 § 304 Lunds kommuns renhållningsordning 2021–2024,
remissutskick.

Utdragsbestyrkande
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Nulägesbeskrivning, bilaga 1
Miljökonsekvensbeskrivning, bilaga 2
Barnkonsekvensanalys, bilaga 3
Uppföljning av gamla avfallsplanen, bilaga 4
Projektorganisation och samråd, bilaga 5
Nedlagda deponier, bilaga 6
Relaterade delmål i hållbarhetsprogrammen, bilaga 7
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-11-08 Lunds
kommuns renhållningsordning 2022–2026, remissutskick.

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunstyrelsen
För kännedom:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 9 Lundaförslag - Bokskåp i Bjeredsparken
Dnr KU 2021/0285

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
att

besvara Lundaförslaget om Bokskåp i Bjeredsparken i enlighet
med denna tjänsteskrivelse samt
uppdra åt Kultur- och fritidsförvaltningen att i samverkan med
Tekniska förvaltningen undersöka förutsättningarna och om
möjligt ta fram en pilot för bokskåp eller dylikt för placering på
lämplig plats.

Sammanfattning
Ett Lundaförslag angående Bokskåp i Bjeredsparken har inkommit
till Kultur och fritidsnämnden. Förslagsställaren föreslår ett bokskåp
i Bjeredsparken för cirkulation av privatpersoners gallrade
barnböcker.
Under förutsättning att det tydligt framgår att innehållet i bokskåpet
inte är kopplat till folkbibliotekens ordinarie utlåningsverksamhet,
vars utbud styrs av bibliotekslagen och folkbibliotekens mediepolicy,
ställer sig Kultur- och fritidsnämnden positiv till frågeställarens
förslag.
Bokskåpet kan ses som en läsfrämjande insats som stimulerar barn
och föräldrar till läsning, erbjuder en plats för läsning och
användardriven cirkulation av böcker och därmed bidrar till
mervärde i Bjeredsparken samt en möjlighet för biblioteket att
marknadsföra sin ordinarie verksamhet.
Kultur- och fritidsnämnden och Tekniska nämnden bör samverka för
att undersöka förutsättningarna för en pilot i form av ett bokskåp för
placering på lämplig plats.

Yrkanden
Christian Gehrmann (FNL), Gunnar Brådvik (L) och Sebastian
Jaktling (S) yrkar på bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det föreligger ett yrkande från Christian
Gehrmann (FNL) med flera. Ordföranden ställer proposition på
yrkandet och finner att nämnden beslutar i enlighet med detta.

Justerare

Utdragsbestyrkande

19 (23)

Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2022-01-27

Underlag för beslut





Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-12-09
Lundaförslaget - Bokskåp i Bjeredsparken” inskickat 202108-06
Bilaga till ”KS 2021/0817 Lundaförslaget - Bokskåp i
Bjeredsparken” – exempelbild
Kultur- och fritidsnämnden beslut 19-10-17 - KU 2019/0315
”Mediepolicy för Folkbiblioteken i Lund”

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Akten
Förslagsställaren
För kännedom:
Tekniska nämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande

20 (23)

Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2022-01-27

§ 10 Rapporter 2022
Dnr KU 2022/0023

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
a) Enhetschef Karin Runevad och utvecklingsstrateg Kristina Elding
informerar om bibliotekens arbete med projektet stärkta bibliotek.
b) Administrativ chef Michael Holmkvist informerar arbetet med A3
som är förvaltningens nulägesbeskrivning i arbetet med att ta fram
en ny EVP.
c) Administrativ chef Michael Holmkvist informerar om arbetet med
bokslutet som kommer tas upp i nämnden för beslut i februari.

Justerare

Utdragsbestyrkande

21 (23)

Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2022-01-27

§ 11 Redovisning av meddelanden 2022
Dnr KU 2022/0024

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

godkänna upprättad redovisning av meddelanden

Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat en förteckning över
meddelanden inför kultur- och fritidsnämndens sammanträde den
27 januari 2022.
Följande meddelande har redovisats:
1. KU 2021/0366, Riktlinjer för medborgarbudget
2. KU 2021/0368, Utökning av kultur- och fritidsnämndens
budgetram för IOP med IK Eos avseende Prisma
3. KU 2021/0369, Vaccinationskrav vid nyanställning
4. KU 2021/0370, Tilläggsanslag till kultur- och fritidsnämnden
- ekonomiskt stöd till Lundaspelen
5. KU 2021/0371, Svar på skrivelse från Karin Svensson Smith
(MP), Axel Hallberg (MP) och Peter Bergwall (MP) Riktlinjer
för att förebygga klotter och främja laglig graffiti
6. KU 2021/0372, Personalmåltidspris i Lunds kommun 2022
7. KU 2021/0373, Beslut SN 2021-12-08 Hyresavtal avseende
Lunds Stadsteater på fastigheten Maria Magle 11
8. KU 2022/0007, Protokoll kommunala funktionshinderrådet
2021-11-30
9. KU 2022/0011, Tekniska nämnden beslut 2021-11-24, §374,
Ordförandeskrivelse - Trädstrategi för Lunds kommun - mål
och åtgärder

Underlag för beslut


Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-21

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Akten
För kännedom:

Justerare

Utdragsbestyrkande

22 (23)

Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2022-01-27

§ 12 Delegationsbeslut 2022
Dnr KU 2022/0025

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

godkänna upprättad redovisning av delegeringsbeslut.

Sammanfattning
Följande delegationsbeslut har i enlighet med 6 kap. 40 §
kommunallagen (2017:725) redovisats vid kultur- och
fritidsnämndens sammanträde den 16 december 2021.
Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning 2020/§33
5. Stipendie- och bidragsärenden
5.2 Beslut om stöd till föreningar med verksamhet för barn och
unga
Sammanställning av beslut december 2021, dnr 2022/0025 Delegat:
Jari Kajanne, idrotts- och fritidschef
5.3 Beslut om stöd till ungas egen organisering
Sammanställning av beslut december 2021, dnr 2022/0025 Delegat:
Jari Kajanne, idrotts- och fritidschef
5.6 Beslut om närområdesbidrag till kultur, traditioner och
högtider
Sammanställning av beslut december 2021, dnr 2022/0025 Delegat:
Jari Kajanne, idrotts- och fritidschef

Justerare

Utdragsbestyrkande

23 (23)

