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§ 71

Dnr 2015-000441 041

Uppföljning av budget maj 2015.
Sammanfattning
Förvaltningschef Tommy Ahlquist redogjorde för av Ekonomienheten
framtagen prognos för mars 2015, vilken redovisar ett underskott
motsvarande 1.342 Tkr. Resultaträkning, nettokostnad per verksamhet samt
IKE och fristående verksamhet genomgicks och kommenterades.
Av kommentarerna framgår att den största posten utgörs av minskat
statsbidrag för yrkesvux från beräknat ca 3 200 Tkr till 850 Tkr.
Den andra stora posten utgörs av interkommunal ersättning. Nettokostnaden
för IKE och köp av utbildning är något högre än budget. Förvaltningschef
Tommy Ahlquist gör bedömningen att kostnaderna är styrbara. Budgeten är
styrbar och vill därför avvakta med särskilda åtgärder.
Förvaltningschefens uppfattning är att Utbildningsnämnden klarar Kommunfullmäktiges direktiv, dvs att tilldelad ram hålls.
Deltar i debatten
2:e vice ordförande Jan-Eric Wildros (S) samt nämndsledamot Lars Saager
(M).

Beslut
Redovisningen tas till dagens protokoll.
________________
Exp:
Ekonomienheten FK
Tommy Ahlquist, Fch
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§ 72

Dnr 2015-000426 041

Budget 2016-2017. Förslag.
Sammanfattning
Inledningsvis redogjorde förvaltningschef Tommy Ahlquist för de
kompletteringar och förändringar som skett efter det extra budgetmötet som
hölls den 28 maj 2015 med Utbildningsnämnden.
Bl a har löneökningskompensation erhållits och finns nu inlagt i
ekonomisystemet.
Förvaltningschefen uppger att det inte är möjligt att få fram ett förslag till
budget i detalj, varför det är nödvändigt att 2017 återigen se över och
behandla budgeten.
Nämndsledamöterna delgavs statistisk sammanställning över antal födda och
boende i Ronneby 1997—2015, resurs inom grundskolan visande kostnad
per elev 2009-2014.
Det budgetförslaget som framtagits är väl genomarbetat och mycket arbete
har lagts ned på att framta det förslag till budget som nu presenteras.
Västenliga dispositioner samt äskande om utökad budgetram har delgivits
nämndsledamöterna.
Förvaltningschefen påtalar att en stor elevökning väntas de närmaste två, tre
åren. Statistiken bygger enligt direktiv på SCB:s siffror, men förvaltningen
tror att ökningen kommer att bli mer än vad som sägs där; delvis beroende på
den ökade inflyttningen.
Skrivelse med synpunkter på det budgetförslag som föreligger för 2016/2017
har ingivits från Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet och närsluts detta
protokoll som bilaga.
I budgetdiskussion framkom uppgift om att Lärarförbundet genomfört en
inventering avseende den mängd arbetsuppgifter som lärarpersonal utför
utöver det pedagogiska arbetet. Nämnda inventering kommer att inges till
nämndsekreteraren och vidarebefordras till utbildningsnämndens ledamöter.
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Deltar i debatten
Ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna Lars Saager (M),
Jan-Eric Wildros (S), Love Necksten (MP), Erik Ohlson (V), Tim Svanberg
(C), Stefan Österhof (S), Magnus Stridh (SD) samt tjänstgörande ersättare
Lennart Gustavsson (FP) och ersättare Martin Englesjö (M).

Yrkanden
Alliansen yrkar via nämndsordf Lennarth Förberg (M) bifall på föreliggande
tjänstemannaförslag, med följande ändringsyrkande;
”Posten som handlar om utökad timplan lyfts ut nu. Vi meddelar KS att vi
förväntar oss utökad timplan och att vi avser återkomma med ett
tilläggsäskande när det blir aktuellt och kostnaden kan beräknas.
Investeringsposten om Lösdrifthall Active Stable samt mjölkrobot anstår till
2017. Under tiden görs utredning om naturbruksgymnasiet.”
(Se §78 detta protokoll ang uppdragsgivning om utredning.)
2:e vice ordförande Jan-Eric Wildros (S) yrkar bifall på föreliggande
tjänstemannaförslag, med tillägget att notering bör göras om att särskilt
markerade poster ska tas från balanskontot och att investeringen på Blekinge
Naturbruksgymnasium ska behållas.
Då situationen inom förskolan är bekymmersam, yrkas att två nya
förskoleavdelningar skapas i avvaktan på Hulta förskola till en kostnad av
3,5 Mkr.
1:e vice ordförande Tim Svanberg (C) och tjänstgörande ersättare Lennart
Gustavsson (FP) yrkar bifall på ordförandens förslagsyrkande.
Nämndsledamot Erik Ohlson (V) yrkar bifall på 2:e vice ordf Jan-Eric
Wildros (S) yrkande, samt lägger ett tilläggsyrkande avseende pedagogiskt
material motsvarande 2,6 Mkr.
Nämndsledamot Magnus Stridh (SD) yrkar att förtätning av personal vid
förskolans småbarnsavdelningar sker från 2,75 till 3,5 personal/avdelning.
Kostnaden för detta beräknas till 2,4 Mkr.
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Nämndsledamot Lova Necksten (MP) yrkar bifall till Erik Ohlsons (V)
yrkande.

Propositionsordning 1
Ordföranden Lennarth Förberg (M) ställer sitt förslagsyrkande mot 2:e vice
ordf Jan-Eric Wildros (S) yrkande och finner att utbildningsnämnden bifallit
ordförandens förslag.
Omröstning begärs.
De som yrkar bifall på ordföranden Lennarth Förbergs (M) förslag röstar ja
och den som bifaller 2:e vice ordf Jan-Eric Wildros (S) förslag nej.
Vid ett ja har utbildningsnämnden bifallit ordförandens yrkande om att anta
Alliansens förslag avseende Budget 2016-2017.

Justerandes sign

Omröstningsresultat
Beslutande

Ja

Lennarth Förberg, ordf. (M)

X

Christer Stenström (M)

X

Lars Saager (M)

X

Tim Svanberg, 1:e vice ordf (C)

X

Kent Karlsson (M) tjg.ers.

X

Lennart Gustavsson (FP) tjg.ers.

X

Nej

Jan-Eric Wildros, 2:e vice ordf (S)

X

Stefan Österhof (S)

X

Ingrid K Karlsson (S) tjg.ers.

X

Timmie Hansson (S)

X

Rune Kronkvist (S).

X

Erik Ohlson(V)

X

Lova Necksten (MP)

X

Utdragsbesty rkande
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Magnus Stridh (SD)

X

Helene Fogelberg (M)

X

Omröstningsresultatet blir 8 ja-röster och 7 nej-röster.
Ordföranden finner att utbildningsnämnden beslutat bifalla föreliggande
tjänstemannaförslag avs Budget 2016—2017, med de av Alliansen
framförda ändringsyrkanden:
-

Posten som handlar om utökad timplan lyfts ut nu. Vi meddelar KS
att i förväntar oss utökad timplan och att vi avser återkomma med ett
tilläggsäskande när det blir aktuellt och kostnaden kan beräknas.

-

Investeringsposten om Lösdrifthall Active Stable samt mjölkrobot
anstår till 2017. Under tiden görs utredning om
naturbruksgymnasiet.”

Ordföranden ställer fråga till utbildningsnämnden om bifall kan ges till 2:e
vice ordf Jan-Eric Wildros (S) yrkande om två förskoleavdelningar i
avvaktan på Hulta förskola till en kostnad av 3,5 Mkr.
Ordföranden finner att utbildningsnämnden bifallit 2:e vice ordf Jan-Eric
Wildros (S) yrkande.
Ordföranden ställer fråga till utbildningsnämnden om bifall kan ges till
nämndsledamot Eric Ohlsons (V) tilläggsyrkande om pedagogiskt material
motsvarande 2,6 Mkr.
Ordföranden finner att utbildningsnämnden avslagit Eric Ohlsons (V)
tilläggsyrkande.
Omröstning begärs.

Propositionsordning 2
De som yrkar bifall på nämndsledamot Eric Ohlsons (V) tilläggsyrkande
röstar ja och den som avstyrker röstar nej.

Justerandes sign
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Vid ett ja har utbildningsnämnden bifallit nämndsledamot Eric Ohlsons (V)
tilläggsyrkande om pedagogiskt material motsvarande 2,6 Mkr.

Omröstningsresultat
Beslutande

Ja

Nej

Lennarth Förberg, ordf. (M)

X

Christer Stenström (M)

X

Lars Saager (M)

X

Tim Svanberg, 1:e vice ordf (C)

X

Kent Karlsson (M) tjg.ers.

X

Lennart Gustavsson (FP) tjg.ers.

X

Avstår

Jan-Eric Wildros, 2:e vice ordf (S)

X

Stefan Österhof (S)

X

Ingrid K Karlsson (S) tjg.ers.

X

Timmie Hansson (S)

X

Rune Kronkvist (S).

X

Erik Ohlson(V)

X

Lova Necksten (MP)

X

Magnus Stridh (SD)

X

Helene Fogelberg (M)

X

Omröstningsresultatet blir 3 ja-röster, 7 nej-röster och 5 avstod.
Ordföranden finner att utbildningsnämnden avslagit nämndsledamot Eric
Ohlsons (V) tilläggsyrkande om pedagogiskt material.

Ordföranden ställer fråga till utbildningsnämnden om bifall kan ges till
nämndsledamot Magnus Stridhs (SD) yrkande yrkar att förtätning av
personal vid förskolans småbarnsavdelningar sker från 2,75 till 3,5
personal/avdelning. Kostnaden för detta beräknas till 2,4 Mkr.
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Ordföranden finner att utbildningsnämnden avslagit Magnus Stridhs (SD)
yrkande.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar bifalla föreliggande tjänstemannaförslag avs
Budget 2016—2017, med de av Alliansen framförda ändringsyrkanden:
-

Posten som handlar om utökad timplan lyfts ut nu. Vi meddelar KS
att vi förväntar oss utökad timplan och att vi avser återkomma med
ett tilläggsäskande när det blir aktuellt och kostnaden kan beräknas.

-

Investeringsposten om Lösdrifthall Active Stable samt mjölkrobot
anstår till 2017. Under tiden görs utredning om
naturbruksgymnasiet.”

Samt bifallit tilläggsyrkande från 2:e vice ordf Jan-Eric Wildros (S) om två
förskoleavdelningar i avvaktan på Hulta förskola till en kostnad av 3,5 Mkr.

________________

Exp:
Kommunstyrelsen
Budgetberedningen
Tommy Ahlquist Fch

Justerandes sign
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§ 73

Dnr 2014-000113 600

Återremiss/Remiss av medborgarförslag från
Fredriksbergs föräldraråd avs tillbyggnad med tak på
skolbyggnaden för regnskydd.
Sammanfattning
Ärendet har tidigare behandlades av utbildningsnämnden 2015-03-19 och
återremitterades 2015-04-23 för komplettering och utredning av
konsekvenserna för utemiljön på skolgården. Ärendet remitterades återigen
2015-05-21 för förnyad komplettering till tekniska förvaltningen för förnyad
översyn.
Borgström anger i sitt tillbyggnadsförslag att komplettering och synpunkter
har inhämtats från rektor, lärare, elever och representant från föräldraråd om
regnskyddets utseende, storlke och placering. Väderskyddet kommer att
uppföras i samklang med omkringliggande byggnad och beräknas få en
storlke av ca 32 kvm, och ansluta till ”gamla gynastiksalen”. Uppkommen
kostnad beräknas rymmas inom förvaltningens budget.
Förslag till beslut
Föreslås att utbildningsnämnden ställer sig bakom komplettering och att
tekniska förvaltningen ges i uppdrag att uppföra väderskydd i enlighet med
vad som framgår ovan.
Deltar i debatten
Nämndsledamot Lars Saager (M).
Beslut
Utbildningsnämnden ställer sig bakom föreslaget yttrande avseende
Medborgarförslag från Fredriksbergsskolans föräldraråd och den utredning
som verkställts av Ulf Borgström och Tekniska förvaltningen, där det
föreslås att tekniska förvaltningen ges i uppdrag att uppföra väderskydd i
enlighet med vad som framgår ovan.
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________________

Exp:
Kommunledningsförvaltningen
Ulf Borgström, arbetsmiljösamordnare
Viveca Clemedtsson-Nordin, rektor Fredriksbergsskolan
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§ 74

Dnr 2015-000367 612

Fastställande av förfrågningsunderlag avseende
upphandling av flygplan - Flygtekniskt Gymnasium.
Förslag.
Sammanfattning
Flygteknisk utbildning behöver komplettera med ytterligare ett begagnat
flygplan. Investeringsmedel har avsatts både 2014 och 2015.
Kommunfullmäktige har beslutat att, för ändamålet, kompletteringsbudgetera de medel som inte förbrukades 2014. Kostnaden för flygplanet
belastar avsatt investeringsbudget 2015.
Förfrågningsunderlaget delgavs utbildningsnämnden för fastställande.

Förslag till beslut
Föreslås att utbildningsnämnden antar föreliggande förslag och fastställer
förfrågningsunderlaget.
Deltar i debatten
Ordföranden Lennarth Förberg (M) och nämndsledamot Ylva Olsson (SD).
Beslut
Utbildningsnämnden fastställer förfrågningsunderlag avseende upphandling
av flygplan till Flygtekniskt gymnasium.
________________

Justerandes sign

Utdragsbesty rkande
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Exp:
Tommy Ahlquist, Fch
Magnus Magnusson, rektor Flygtekniskt gymnasium
Teo Zickbauer, upphandlare
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§ 75

Dnr 2015-000438 612

Flygtekniska programmets utveckling. Lägesrapport.
Sammanfattning
Rektor Magnus Magnusson, Flygtekniskt gymnasium, delgav
utbildningsnämndens ledamöter lägesrapport kring flygtekniska
programmets utveckling.
Det första läsåret på Flygtekniskt gymnasium har avslutats och sexton elever
har gått på sommarlov. Inför hösten finns tjugoen förstahandssökande, varav
merparten på ”riksintag”. Utökning av internatet iordningställs under
sommaren.
Samverkan med garnisonen har varit positiv. Dialog förs med Flottiljen och
FortV avseende ytterligare lokaler. Processen med att få Transportstyrelsens
godkännande av utbildningen – ett omfattande arbete – har påbörjats.
Rektor Magnus Magnusson informerade även om målinriktningar inför
kommande läsår och rekryteringen av elever.
Deltar i debatten
Nämndsledamöterna Lars Saager (M), Christer Stenström (M) och Erik
Ohlson (V).

Beslut
Rapporten tas till dagens protokoll.
________________

Exp:
Magnus Magnusson, rektor Flygtekniskt gymnasium
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§ 76

Dnr 2015-000439 610

Uppföljning enligt Internkontrollplan; Särskolans
rutiner.
Sammanfattning
Bodil Östgård, chef Råd- och Stöd-Teamet (RoS) redogjorde för uppföljning
enligt Internkontrollplan avseende särskolans rutiner. Beslut om mottagande
i särskola sker av förvaltningschefen efter skriftlig och muntlig redovisning.
Beslutet vilar på etiskt god grund.
Vidare informera Östgård pågående utredningar. Redovisning om läget har
inkrävts från Skolinspektionen. Situationen vid grundsär och Sjöarp ser idag
bra ut.
Översyn sker av rutiner för särskolan. Tyngdpunkten läggs på noggrannhet
vid bedömning av tillhörighet till särskolan; för att undvika felaktiga
placeringar. Likaså viktigt med omprövning under tidens gång.
Deltar i debatten
Ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna Tim Svanberg (C),
Erik Ohlson (V), Lars Saager (M) och Jan-Eric Wildros (S).

Beslut
Informationen tas till dagens protokoll.
________________

Exp:
Bodil Östgård, chef RoS
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§ 77

Dnr 2015-000440 610

Uppföljning enligt Internkontrollplan; Garanterad rätt
till undervisning
Sammanfattning
Kvalitetssamordnare Annika Forss redogjorde för uppföljning enligt
internkontrollplan avseende garanterad rätt till undervisning åk 7-9.
Under vt 2015 har sammanlagt 98 lektioner på högstadieskolorna fått
förändrade förutsättningar då ordinarie lärare inte varit på plats. Av dessa
lektioner har 176 lektioner ställts in.
Antal inställda lektioner per ämne liksom klassvisa jämförelser delgavs
utbildningsnämndens ledamöter. I hög grad går behöriga lärare in vid
frånvaron, men det är sällan som den läraren är behörig i just de ämnen som
den frånvarande läraren var.
Av framtagna uppgifter kan ses att antalet inställda lektioner är fler på
Kallingeskolan än jämfört med Snäckebacksskolan.
Bedömning
Analys efterfrågades om varför/av vilka orsaker som läraren var borta; exvis
sjukskriven, semester, vård av barn etc. Önskemål framföres även om att se
över möjligheterna att införa system för att följa den enskilde individen inom
den egna kommunen. Vidare efterfrågades statistik som har referenspunkter
och går att jämföra med andra uppgifter få ett tydligt sätt.
Deltar i debatten
Ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna Jan-Eric Wildros
(S), Lars Saager (M), Erik Ohlson (V) och Stefan Österhof (S), samt
tjänstgörande ersättare Helene Fogelberg (M).
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Beslut
Redovisningen tas till dagens protokoll.
________________

Exp:
Annika Forss, kvalitetssamordnare
Rickard Andersson, rektor Snäckebacksskolan
Boel Forslund, rektor Kallinge 7-9
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§ 78

Dnr 2015-000481 4132

Uppdrag avseende utredning om Blekinge
Naturbruksgymnasium.
Sammanfattning
I samband med Budget 2016—2017 föreslås av Alliansen att en utredning av
Naturbruksgymnasiet genomförs och att förslag om genomförandet lämnas
till nästa sammanträde i utbildningsnämnden.
Bedömning
Utredningen föreslås baseras på följande frågeställningar vid utvärderingen
av Naturbruksgymnasiet.
1. Vilka av Naturbruksgymnasiets avgörande fördelar sett ur elevernas
perspektiv?
2. I vilken utsträckning svarar Naturbruksgymnasiets utbildningar mot
arbetsmarknadens behov?
3. Hur står sig kvaliteten på lokaler, utrustning och boende jämfört med
liknande skolor?
4. Hur förväntas efterfrågan på utbildningarna utvecklas?

Förslag till beslut
Föreslås att förvaltningschefen får i uppdrag att ansvara för att utredning
sker gällande Blekinge Naturbruksgymnasium.
Deltar i debatten
Ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna Jan-Eric Wildros
(S), Tim Svanberg (C) och Erik Ohlson (V) samt tjänstgörande ersättare
Lennart Gustavsson (FP).

Justerandes sign

Utdragsbesty rkande
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Beslut
Utbildningsnämnden gav förvaltningschef Tommy Ahlquist i uppdrag att
ansvara för att utredning sker gällande Blekinge Naturbruksgymnasium och
återkomma med besked när utvärderingen kan delges utbildningsnämnden.
________________

Exp:
Tommy Ahlquist, Fch
Boel Forslund, rektor Blekinge Naturbruksgymnasium FK
Bo Börjesson, driftschef Hoby Lant- och Skogsbruksenhet FK

Justerandes sign

Utdragsbesty rkande
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§ 79

Dnr 2015-000434 026

Personal - Arbetsmiljöfrågor juni 2015
Sammanfattning
Förvaltningschef Tommy Ahlquist redogjorde för framtagen BO-statistik
avseende placeringar och personaltäthet på förskolorna.
Vidare informerade förvaltningschefen kring ny rektor på Kallinge 7-9.
Marie Ekvall tillträder sin tjänst som rektor på Kallingeskolan den 1 augusti
2015. Förändring sker också av organisationen genom att Saxemaraskolan
läggs under Hobyskolans rektor Thomas Massecks ledning.
Förvaltningschef Tommy Ahlquist redogjorde för incident som inträffade
strax innan skolavslutningen på Snäckebacksskolan. Utbildningsnämnden
informerades om de åtgärder som vidtagits av rektor Rickard Andersson.
Avslutningsvis informerade förvaltningschef Tommy Ahlquist kring
bildandet av partsammansatt grupp för övergripande strategisk rekrytering.
Uppdrag kommer att framtas för gruppens fortsatta arbete.
Förvaltningschefen återkommer med närmare information under augusti
månad 2016.
Deltar i debatten
2:e vice ordf Jan-Eric Wildros (S) samt nämndsledamöterna Lars Saager (M)
och Christer Stenström (M).
Beslut
Informationen tas till dagens protokoll.
________________

Justerandes sign

Utdragsbesty rkande
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Exp:
Ulf Borgström, arbetsmiljösamordnare

Justerandes sign

Utdragsbesty rkande
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§ 80

Dnr 2015-000437 602

Kurser och konferenser juni 2015
Sammanfattning
Några inbjudningar till kurser eller konferenser har inte inkommit till dagens
sammanträde.
Beslut
Informationen tas till dagens protokoll.

________________

Justerandes sign

Utdragsbesty rkande
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§ 81

Dnr 2015-000433 600

Förvaltningschefens rapporter juni 2015
Sammanfattning
Förvaltningschef Tommy Ahlquist informerade kort kring det avtal som
slutits med Gymnasiesamverkan Sydost. Detta möjliggör för elever att söka
gymnasieutbildning från Skåne och upp till Kalmar; förstahandsmottagande.
Bitr förvaltningschef Inger Hjort informerade kring de fyra anmälningar som
inkommit från Skolinspektionen. Beslut har inkommit från Skolinspektionen
där den första anmälan har avskrivits. Kompletteringar har begärts för övriga
tre anmälningar.
Beslut
Rapporterna tas till dagens protokoll.
________________

Exp:
Förvaltningschef Tommy Ahlquist

Justerandes sign

Utdragsbesty rkande
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§ 82

Dnr 2015-000427 000

Delgivningsärenden juni 2015.
Sammanfattning
2015.421 - 047
Skolverket: Beslut avs statsbidrag för omsorg på obekväm tid 2014.
2015.466 047
Skolverket: Beslut avs statsbidrag till huvudmän som inrättar karriärsteg
för lärare 2014/2015.
2015.479 - 047
Skolverket: Beslut avs statsbidrag för omsorg på obekväm tid 1a halvåret
2015.
2015.378 - 114
Underrättelse om beslut avs polisanmälan ang skadegörelse genom brand
2015-04-28 Snäckebacksskolan, Ronneby kommun (Dnr K510059-15).
2015.392 - 400
Anmälan om lokal/anläggning enligt 383 förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd. Backaryd 1:56, Ronneby kommun.
2015.170 - 600
Skolinspektionen: Beslut av uppföljning av Skolinspektionens beslut om
att lämna anmälan till Ronnebykommuns klagomålshantering.
2015.285 - 600
Skolinspektionen: Beslut om uppföljning av Skolinspektionens beslut avs
Anmälan ang skolsituationen vid Hobyskolan i Ronneby kommun. (Dnr
41-2015:4838).

Justerandes sign

Utdragsbesty rkande
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2015.389 - 609
Arbetsmiljöverket: Resultat av inspektion. Blekinge
Naturbruksgymnasium, Bräkne-Hoby.
2015.113 - 617
Förvaltningsrätten i Växjö: Beslut avs överklagat ärende om interkommunal
ersättning enl 10 kap 34§ skollagen (2010:800); nu fråga om avvisning.
2015.294 - 619
Gärde Wessleu Advokatbyrå i Jönköping: Skrivelse ang ackordserbjudande
under rekonstruktionstiden av Karl-Oskar Service AB.
2015.294 - 619
Thorengruppen: Informationsskrivelse ang övertagande av Karl-Oskar
Utbildning AB.
2015.469 - 619
Tillsynsprotokoll/Checklista vid tillsyn av fristående förskola 2015-05-18 Kotten.
Protokoll från Förvaltningssamverkansgruppen 2015-05-18
Utbildningsförvaltningen, Ronneby kommun.
Gymnasieskolan Knut Hahn: Nyhetsbrev 3 juni 2015 – TC-brevet.
TeknikCollege.

Beslut
Informationen tas till dagens protokoll.
________________

Justerandes sign

Utdragsbesty rkande
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§ 83

Dnr 2015-000390 002

Delegationsärenden juni 2015
Sammanfattning
Delegationsliggare över av förvaltningschefen tagna beslut 2015-05-21—
2015-06-10 och delegationsbeslut för Skolområde Ronneby 2015-05-20—
2015-05-27, samt delegationsbeslut för Skolområde Kallinge 2015-05-22,
cirkulerade under nämndssammanträdet.

________________

Justerandes sign
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