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Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2019-11-19 1  

Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.00 – 16.25 
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 

 
Beslutande Kjell Ivemyr (S) ordförande  
 Sigge Synnergård (L)  
 Margareta Sundin (S)  
 Niko Ljevar (S)  
 Karin Enedahl (S)  
 Özlen Özerol Frejd (C)  
 Tony Flodin (M)  
 Torbjörn Estelli (M)  
 Inga-Lena Strömberg (S)  
 Ewa Björklind (SD)  
 Elisabeth Erngren (V)  
   
Övriga deltagande Ersättare, Roland Svangren (S), Eleonor Zeidlitz (MP), Hanan Haddad (L), 

Elisabeth Moser (SD), Maria Andersson Bahri (L), Philip Jandovsky (M), 
sekreterare Kristin Karlsson, skolchef Lena Millberg, IT-samordnare Camilla 
Flöijer § 72, områdeschef Anna Landehag § 72. 

Närvarorätt Barn- och utbildningsnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga  
 närvarande. 
  
Utses att justera Elisabeth Erngren (V)   
 

Justeringens plats och tid Kommunhuset den 22 november 2019 klockan 13.15 

 

Underskrifter  Paragrafer 72 - 82 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Kristin Karlsson  
   
 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Kjell Ivemyr (S) 
  
 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Elisabeth Erngren (V)  
  

 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ och §§ Barn- och utbildningsnämnden §§ 72-82 
  
Sammanträdesdatum 2019-11-19 

   
Anslaget uppsättes 2019-11-22 Anslaget nedtages 2019-12-14 
   
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  
Underskrift ………………………………………………………. 

Kristin Karlsson 
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BUN § 72 
 
Information från förvaltningen/förvaltningschefen    Dnr 65/19 
 
 

• IT-pedagog/biträdande rektor Camilla Flöijer informerar om skolans 
egen digitaliseringsmässa, Hallstahammar IT (HIT), som var den 29 
oktober 2019. 
 

• Skolchef Lena Millberg informerar bland annat om ventilationen på    
Nibbleskolan. 

 
 

 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 73 
 
Information från samverkansgrupperna 
 
En samverkansgrupp berättar som sitt besök på förskolorna Trollsländan och 
Nyckelpigan. 
 
En annan samverkansgrupp berättar om sitt besök på förskolan Lärkan. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 74 
 
Föredragning/besvarande av frågor inför beslut    
 
Under dagen har föredragning och besvarande av frågor hållits under paragra-
ferna: 
 
§ 75-76 -  kvalitetsutvecklare Sebnem Gümüscü 
§ 77 – controllers Åsa Höjer och Marianne Ekman 
§§ 78- 80 – skolchef Lena Millberg 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 75 
 
Vägplan för anläggning av väg 252 Strömsholm-Kolbäck gång- och 
cykelväg delen i Hallstahammars kommun –granskning – för yttrande  
Dnr 493/17 
 
Trafikverket Region Öst har upprättat ett förslag till vägplan för anläggning av 
väg, gång och cykelväg på delen av väg 252 Strömsholm-Kolbäck i 
Hallstahammars kommun. Planen med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
finns tillgänglig under perioden 5 november till och med 10 december 2019 hos 
Trafikverket Region Öst, Hallstahammars kommun samt Kolbäcks bibliotek. 
Delar av handlingarna finns på Trafikverkets hemsida.  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 12 december 2017 BUN § 93 att 
uppdra till ordföranden att avge yttrande. Ordföranden beslutade 18 december 
2017 att som yttrande över samråd om planutformning för gång- och cykelväg 
utmed väg 252 mellan Strömsholm och Kolbäck uttala att nämnden vill att 
parkeringsfickan vid Naturskolan finns kvar på befintlig plats alternativt 
förskjuts närmare Naturskolans infart, att hastighetsbegränsningen vid den 
aktuella överfarten vid väg 252 sänks från 70 km/tim till 50 km/tim samt att 
överlämna förvaltningens skrivelse daterad den 12 december 2017.  
Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 18 november 2019 
bland annat att Trafikverket i samrådsredogörelsen svarar att  de saknar mandat 
att genomföra hastighetsbegränsningen på vägar då dessa beslut fattas av 
Länsstyrelsen. Beträffande parkeringsfickan har den flyttats närmare 
Naturskolans infart. Förvaltningen anför även att de vidhåller de synpunkter 
som lämnades i samrådsskedet. 
 
Arbetsutskottet beslutade den 5 november 2019 § 53 att överlämna ärendet till 
nämnden utan eget förslag. 
 
Kjell Ivemyr (S) yrkar att nämnden vidhåller sina synpunkter man hade i 
samrådsskedet. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Kjell Ivemyrs (S) 
yrkande 
 
att som sitt yttrande över granskning av vägplan för anläggning av väg 252 
Strömsholm-Kolbäck gång- och cykelväg uttala att man vidhåller de synpunkter 
nämnden hade i samrådsskedet. 
______ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
               Skolchef 
               Kvalietsutvecklare 
                

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 76 
 
Barn- och utbildningsnämndens mål 2020-2023       Dnr 546/19 
 
Hallstahammars kommun vision 2025 antogs den 14 december 2015 § 169 i 
kommunfullmäktige. Visionen beskrivs under rubrikerna; enkelt och nära, 
nytänkande och kreativt, ansvar och engagemang. Nämnderna förväntas arbeta 
för att visionerna i dess olika delar förverkligas. Målen ska ha bäring på 
kommunfullmäktiges mål. Kopplat till varje mål finns en beskrivning av vad 
som ska uppnås och varför det är viktigt. Målen mäts genom en eller flera 
indikatorer, vilka ska fastslås vid senare sammanträde. Arbetet och processen 
med framtagande av nya mål för barn- och utbildningsnämnden 2020-2023 har 
skett inom nämnden. 
 
Arbetsutskottet beslutade den 5 november 2019 § 54 att överlämna ärendet till 
nämnden utan eget förslag. 
 
Kjell Ivemyr (S) yrkar att det av majoriteten (S, C och L) upprättade förslag till 
mål ska antas, enligt en till ärendet hörande bilaga. 
Av förslaget framgår att nämnden aktivt ska arbeta för:  
 

• Alla barn, elever och personal känner trivsel, trygghet och arbetsro 
• Fördjupat samarbete med delat ansvar mellan skola och vårdnadshavare 
• Alla verksamheter ska ha tillgång till digitala lärplattformar 
• Antalet elever med behörighet till gymnasiet ökar och fler elever 

fullföljer gymnasieutbildningen 
 
På ordförandens förslag ajourneras sammanträdet 5 minuter. 
 
Sammanträdet återupptas. 
 
Tony Flodin (M) yrkar att Moderaternas och Kristdemokraternas gemensamma 
förslag till mål ska antas, enligt en till ärendet hörande bilaga, som ett tillägg till 
majoritetens förslag till mål enligt följande: 
 

• Alla elever och medarbetare ska vara trygga på sin arbetsplats. Arbetsro 
ska finnas för att var och en ska kunna nå sin fulla potential. 

• Skolresultaten ska öka. Alla elever ska nå gymnasiebehörighet. 
• Skolans verksamheter ska vara långsiktigt hållbara och förskolan ska 

vara giftfri 
• Mångfalden inom barn- och utbildningsnämndens verksamhet ska öka. 

Alternativa driftsformer ska främjas. 
 

Sedan propositionsordningen godkänts beslutar nämnden med bifall till Kjell 
Ivemyrs (S) yrkande samt med avslag till Tony Flodins (M) yrkande. 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts  BUN § 76 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar således 
 
att anta mål för barn- och utbildningsnämnden 2020-2023 enligt en till ärendet 
hörande bilaga. 
 
Tony Flodin (M) och Torbjörn Estelli (M) reserverar sig mot beslutet. 
 
 
_______________ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
               Skolchef 
               Reglementspärm 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 77 
 
Mål och Budget 2020-2022 för barn- och utbildningsnämnden   Dnr 178/19 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2019 § 72 att bland annat fastställa 
planeringsramarna, definitiva för år 2020 och plan för åren 2021-2022 och 
anmodade kommunens nämnder att i enlighet med kommunstyrelsens 
planeringsramar senast i oktober inkomma till kommunstyrelsen med förslag till 
Mål och budget för 2020-2022 med särskild inriktning på 2020. På 
kommunfullmäktiges sammanträde den 30 september 2019 informerade 
ordföranden om att budgeten för 2020 kommer att behandlas på fullmäktiges 
sammanträde i december. 
 
I kommunfullmäktiges beslut från 17 juni 2019 § 72 framgår att barn- och 
utbildningsnämnden får en ramökning med 23 706 tkr den kommande 
treårsperioden varav 2,2 % är årlig kompensation för löneökningar.  För 2020 
ökas ramen med 6 900 tkr, 2021 7 756 tkr och 2022 9 050 tkr. I 
budgetdokumentet framgår nämndens behov och utmaningar. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 november 2019 § 55. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att fastställa barn- och utbildningsnämndens mål och budget 2020-2022 utifrån 
givna budgetdirektiv samt överlämna den till kommunstyrelsen. 
 
 
 
_______________ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
               Controllers 
               Skolchef 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 78 
 
Motion av Lorin Ismael (V), Reijo Tarkka (V), Annica Lindholm (V) och 
Christer Hansson (V) angående statliga medel till elevhälsan   
Dnr 206/19 
 
Lorin Ismael (V), Reijo Tarkka (V), Annica Lindholm (V) och Christer 
Hansson (V) anför i en motion den 22 januari 2019 ”Sedan 2009 har 
Elevhälsans Medicinska Insats (fd. skolhälsovården),  erbjudit och givit 
vaccination HPV (Humant Papilloma Virus) till flickor i år 5 och 6 i 
Hallstahammars kommun. Vaccinet ges i 2 doser till flickor under 14 år och i 3 
doser till flickor över 14 år. Dessa doser ges med ett visst tidsintervall. Vaccinet 
ska skydda den enskilda flickan mot livmoderhalscancer. Över 90 % av 
vårdnadshavarna har, sedan vaccinet började ges 2009, tackat ja till erbjudandet. 
Denna arbetsuppgift tillkom alltså år 2009 och är en förhållandevis stor 
arbetsuppgift för Sveriges skolsköterskor.  
 
Varje injektion innebär att 
 
En informations- och medgivandeblankett ska kopieras och skickas till alla 
berörda vårdnadhavare för påskrift 
Blanketten ska skickas tillbaka till EMI och läggas in i systemet 
(dokumenteras). 
Vaccin ska beställas 
Minst 2 vaccinationstillfällen som tidsmässigt passar verksamheten i skolan ska 
bokas in 
Vaccinet ges och vid detta tillfälle ska 2 skolsköterskor finnas till hands 
Efterarbete med dokumentation i den medicinska journalen + rapportering till 
vaccinationsmyndighet 
 
Till allt detta har man beräknat en tidsåtgång på ca 25 min/injektion. 
 
Alla Sveriges kommuner får ett statligt bidrag på 2 kr/kommuninvånare och år 
för att denna vaccination erbjuds och administreras. Ersättningen är alltså ca  
30 000 kr/år för Hallstahammars kommun. Vi anser att dessa pengar ska gå till 
Elevhälsovårdens Medicinska Insats (EMI), för att ekonomiskt stärka möjlig-
heten till den fortlöpande utbildning som skolsköterskorna behöver för att hålla 
sig á jour med vad som sker inom det medicinska området.  Dessa pengar skulle 
alltså kunna bidra till att Hallstahammars skolor får en mer kompetent och där-
med bättre Elevhälsovård. Dessutom finns en lagstadgad plikt för legitimerad 
vårdpersonal att ständigt hålla sig uppdaterad inom sitt yrke. Nämnas kan också 
att flera kommuner, tex Västerås stad, redan idag låter dessa pengar oavkortat 
gå till EMI. 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts BUN § 78 
 
Med hänvisning till ovanstående föreslås 
 
Att: den statliga ekonomiska ersättningen som ges till Hallstahammars kommun 
i form av 2 kr/invånare och år tillfaller Elevhälsans Medicinska Insats (EMI). 
 
Att: dessa pengar används för att stärka EMI:s kompetens i form av utbildning.” 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 17 oktober 2019 bland 
annat att ” Elevhälsans medicinska del, EMI, är en del av elevhälsan i 
grundskolan och grundsärskolan. Den statliga ersättningen 2 kr/elev är inget 
som tilldelas nämnden, inte heller något som riktas till barn- och 
utbildningsnämnden vid budgetfördelning. Ersättningen till kommunen kommer 
till den gemensamma ”kommunpåsen” som andra statliga generella bidrag. 
Olika fördelningssystem mellan kommuner gör att kommunens totala verkliga 
tilldelning kan både öka eller minska över tid.  
Förväntningar finns från förvaltningen om att separera den här typen av 
ersättningar och få dem överförda till nämndens budget. Vi har också begärt att 
få just den här statliga ersättningen till nämndens budgetram vilket inte 
beviljats. Inte heller andra liknande statlig ersättning/kompensation för utökat 
uppdrag. Förvaltningens rambudget är det som finns att tillgå. Tilldelad 
budgetram för barn- och utbildningsnämnden fördelas till olika prioriterade 
behov (internbudget). Om medel inom budgetram skulle tilldelas EMI skulle 
det vara för utökning till följd av nya arbetsuppgifter som tar mer tid att utföra, 
inte till kompetensutveckling.  Förändring och anpassning till nya 
arbetsuppgifter är ständigt pågående i alla verksamheter. Elevhälsan har utökats 
till följd av fler elever, nyanlända och därmed arbetsuppgifter. Möjligheten att 
finansiera har skett genom riktade statsbidrag.  Riktade statsbidrag söks direkt 
från staten. Inga specifika medel för just detta ändamål har tilldels barn- och 
utbildningsnämnden. Elevhälsan, inklusive EMI, tilldelas årligen medel för sin 
kompetensutveckling i likhet med andra yrkesgrupper. Det sker årligen i 
fördelning av internbudget till verksamheterna. Inga särskilda medel reserveras 
för utökad kompetensutveckling för just en yrkesgrupp. 
 
Sen något år tillbaka finns dessutom specifikt för EMI en ny riktad resurs 
genom Regionen. En länsgemensam resurs för EMI har inrättats för råd, stöd, 
möjlighet att delta i nätverk och kompetensutveckling särskilt anpassad för 
länets skolsköterskor. Barn- och utbildningsnämnden medfinansierar (årligen 30 
tkr) för länsgemensam skolsköterska (heltid) och läkare (deltid). Genom det får 
EMI stöd att säkerställa att vi uppfyller ansvaret, håller oss aktuella för 
förändringar och skolsköterskorna får kompetensutveckling speciellt för den 
yrkesgruppen. Om kommunen väljer att överföra den statliga ersättningen med 
2 kr/invånare till barn- och utbildningsnämndens så är det mycket välkommet.  
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts BUN § 78 
 
Ersättningen behöver då prioriteras till att behålla den utökning av elevhälsans 
tjänster som finansieras av riktade statsbidrag. Det är ingen stor summa men i 
perspektivet att riktade statsbidrag minskas så behöver vi säkra långsiktiga 
lösningar snarare än ettåriga riktade bidrag från staten som är så osäkrade över 
tid.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 november 2019 § 56. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att motionen om statliga medel till elevhälsan ska anses besvarad med 
hänvisning till vad som anförs i barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 
den 17 oktober 2019. 
 
 
 
_______________ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
               Skolchef 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 79 
 
Handlingsplan 2020-2030 för Mälardalens brand- och räddningsförbund – 
för yttrande           Dnr 545/19 
 
Mälardalens brand- och räddningsförbund har översänt förslag till 
handlingsplan för räddningstjänst 2020-2030 till bland annat Hallstahammars 
kommun. Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till bland annat barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap 8 § är varje kommun skyldig 
att ha ett handlingsprogram för räddningstjänst. Direktionen beslutar om 
handlingsprogram enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor. 
Handlingsprogrammet ska enligt lagen revideras minst en gång per 
mandatperiod. Med räddningstjänst avses i lagen de räddningsinsatser som 
staten eller kommunerna skall ansvara för vid olyckor och överhängande fara 
för olyckor för att hindra och begränsa skador på människor, egendom eller 
miljön. Enligt lagen om skydd mot olyckor skall kommunen ha ett 
handlingsprogram för räddningstjänst. I programmet skall anges målet för 
kommunens verksamhet samt de risker för olyckor som finns i kommunen och 
som kan leda till räddningsinsatser. I programmet skall också anges vilken 
förmåga kommunen har och avser att skaffa sig för att göra sådana insatser. 
Förmågan skall redovisas såväl med avseende på förhållandena i fred som 
under höjd beredskap. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 1 november 2019 
bland annat att Räddningstjänstens insatser är av största vikt för förskolans och 
skolans verksamheter om olyckor och katastrofer inträffar. Likaså är 
räddningstjänstens kompetens och åtgärder viktiga för att förebygga, förhindra 
och begränsa omfattningen. Det är viktigt för hela samhället och för alla 
medborgare att den förståelsen finns för räddningstjänsten. I övrigt har 
förvaltningen inga synpunkter på förslaget. 

 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 november 2019 § 57. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att uttala att man inte har något att erinra mot handlingsplan 2020-2030 för 
Mälardalens brand- och räddningsförbund. 
 
_______________ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
               Skolchef 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 80 
 
Hemställan om medel för ökade kostnader gällande Tunboskolans 
utbyggnad för mellanstadiet     Dnr 548 /19 
 
Kommunfullmäktige har vid två tillfällen fattat beslut gällande utbyggnad av 
Tunboskolan. Den 19 februari 2018 § 5 beslutade kommunfullmäktige 
att årskurs 5 på Vallbyskolan flyttar till Tunboskolan hösten 2018 
(lå18/19), att Vallbyskolan organiseras för årskurs F-3 från hösten 
2019 (lå 19/20), att Strömsholms skola organiseras för årskurserna F-6 
från hösten 2019 (lå19/20), att Tunboskolan organiseras för årskurserna 
4–9 från hösten 2019 (lå 19/20), att Tunboskolan och skolgården byggs 
om inför hösten 2019 med höjd tagen för elever till följd av 
nybyggnation och inflyttning och att kostnaderna härför hanteras i 
kommande mål- och budgetprocess 2019–2021, att barn och 
utbildningsnämnden tilldelas medel (engångsbelopp) för de inventarier 
och omställningskostnader som flyttarna innebär, att investerings-
medel, ökade driftskostnader samt framtida omställningskostnader 
hanteras i kommande mål och budgetprocess 2019–2021, samt att om 
behov uppstår till följd av nybyggnation av bostäder, bygga till 
Tunboskolan med lokaler för 2 avdelningar förskola till 2020 och att 
kostnaden hanteras i kommande mål och budgetprocess 2019-2020. 

 
Den 17 december 2018 § 172 beslutade kommunfullmäktige  
att i enlighet med tidigare beslut den 19 februari 2018 bygga ut 
Tunboskolan för att möta behoven av fler platser på mellanstadiet till 
en beräknad kostnad av 35–40 mkr, samt  
att så snart beloppet kan fastställas uppdra åt kommunstyrelsen att 
omfördela medel inom 2019 års investeringsbudget. 
 
 Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 30 oktober 2019 bland 
annat att utbyggnaden av Tunboskolan har kostat 41 500 tkr. Det innebär att 
hyreskostnadsökningen (netto) kommer att uppgå till 1 642 tkr från 2020. 
Städytan ökar också vilket medför ökade kostnader som från 2020 kommer att 
uppgå till 151 tkr. Investeringsanslaget för inventarier (2 Mkr) medför ökade 
kapitalkostnader med 133 tkr per år. Barn-och utbildningsnämnden får en ökad 
kostnad för driften på Tunboskolan med totalt 1 926 tkr från år 2020. 
 
Demografin medför att elevantalet i kommunens skolor blir allt fler 
vilket betyder att antalet klasser med mera ökar årligen. Fler lokaler 
och yta krävs för att klara att ta emot allt fler elever. Barn- och 
utbildningsnämndens budgetram klarar inte att finansiera den ökade 
hyreskostnad som utbyggnaden av Tunboskolan medför. Den ökade 
hyran består av, dels kapitalkostnad för investeringen, dels drift för 
ökad yta.   
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts BUN § 80 
 
I fullmäktiges mål och budgetdokument för perioden 2020–2022 finns 
det i kommunstyrelsens finansförvaltning 3 066 tkr för budgetår 2020, 
5 366 tkr för budgetår 2021 och 7 666 tkr för budgetår 2022 för ej 
fördelade kapitalkostnader till driften.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 november 2019 § 58. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att hos kommunstyrelsen hemställa om 1 926 tkr till utökad budgetram för 
ökade kostnader för utbyggnaden på Tunboskolan. 
 
 
_______________ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
               Skolchef 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2019-11-19 
 
 

 
  

  
 
 
BUN § 81 
 
Sammanträdesdagar för barn- och utbildningsnämnden 2020   Dnr 548/19 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 november 2019 § 59. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att fastställa följande datum för barn- och utbildningsnämndens sammanträden 
under år 2020; den 28/1, 25/2, 31/3, 28/4, 19/5, 16/6, 25/8, 29/9, 27/10, 24/11, 
15/12. 
 
Sammanträdet börjar klockan 14.00. 
 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Barn- och utbildningsnämnden 2019-11-19 
 
 

 
  

  
 
 
BUN § 82 
 
Anmälningar 
 
Följande anmälningar noteras: 
 
− allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2019-11-19 

 
− delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2019-11-19 

 
− arbetsutskottets protokoll den 2019-11-05 
 
 
 
Anmälningarna föranleder inget beslut. 
 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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