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Sammanträdesdatum: 2009-12-14
KF § 196
Allmänhetens frågestund
Kommunfullmäktige har beslutat att införa allmänhetens frågestund i anslutning till sina
sammanträden då det är möjligt för allmänheten att ställa frågor. Frågestunden ligger som
första punkt på fullmäktiges möten.
Frågorna från allmänheten ska gälla de ärendepunkter som fullmäktige ska diskutera under
sina respektive sammanträden.
Inga frågor ställdes under kommunfullmäktiges sammanträde.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2009-12-14

KF § 197
Förändring i föredragningslista
Inga-Lill Andersson (S), ordförande, föreslår att ärende 5 på kommunfullmäktiges
föredragningslista, interpellation till kommunfullmäktiges ordförande om
ortsutvecklingsmötena, från Rose-Marie Fihn (FP), utgår eftersom Rose-Marie Fihn (FP)
inte är närvarande.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige godkänner att ärendet utgår från dagens sammanträde.
___
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2009-12-14

KF § 198
Ceremoni för nya svenska medborgare
Ale kommun har bjudit in till en särskild välkomstceremoni i samband med fullmäktiges
decembersammanträde.
Under kommunfullmäktiges sammanträde hedras de invånare som blivit svenska
medborgare under år 2008.
___
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Sammanträdesdatum: 2009-12-14

KF § 199

KS0214/09

Generell borgen för AB Alebyggen 2010
Kommunfullmäktige beslutade under sitt sammanträde, 2009-11-30, § 187, att bordlägga
frågan om att ta ut en särkskild borgensavgift till fullmäktiges möte i december.
Inlägg
Jarl Karlsson (S)
Jan Skog (M)
Jäv
Lars-Ove Hellman (S) anmäler jäv och detar inte i beslutet.
Yrkanden
Jarl Karlsson (S) yrkar att Ale kommun från och med 2010 tar ut en borgensavgift på 0,1 %
av AB Alebyggens upptagna lån cirka 650 Mkr, vilket innebär att finansieringen stärks med
cirka 650.000 kronor.
Jan Skog (M) yrkar bifall till Jarl Karlssons (S) beslutsförslag.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att Ale kommun från och med 2010 tar ut en
borgensavgift på 0,1 % av AB Alebyggens upptagna lån cirka 650 Mkr, vilket innebär att
finansieringen stärks med cirka 650.000 kronor.
Aledemokraterna, Ewa Johansson samt Börje Olsson meddelar att de inte deltar i beslutet.
Ajournering
Kommunfullmäktige ajournerar sig och bjuds på luciaframträdande av Ale lucia.
___
Expedieras till:
Helene Ramert, kommunstyrelsens förvaltning
AB Alebyggen
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Sammanträdesdatum: 2009-12-14

KF § 200

KS0003/09

Val av en revisor och en revisorsersättare i Ale Folketshusförening för år 2010
Valberedningens beslutsförslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige utser till revisor och revisorsersättare i Ale Folketshusförening för år
2010.
Revisor
Tore Berghamn (FP)

Revisorsersättare
Thor Eliasson (S)

BESLUT
1. Kommunfullmäktige utser Tore Berghamn (FP) till revisor och Thor Eliasson (S)
till revisorsersättare i Ale Folketshusförening för år 2010.
___
Expedieras till:
Maria Olegård, kommunstyrelsens förvaltning
Tore Berghamn
Thor Eliasson
Ale Folketshusförening

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2009-12-14

KF § 201

KS0003/09

Val av en revisor och en revisorsersättare i Jennylunds ridklubb för år 2010
Valberedningens beslutsförslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige utser till revisor och revisorsersättare i Jennylunds Ridklubb för år
2010.
Revisor
Stanislav Slak (S)

Revisorsersättare
Lennarth Nilsson (M)

BESLUT
1. Kommunfullmäktige utser Stanslav Slak (S) till revisor och Lennarth Nilsson (M) till
revisorsersättare i Jennylunds Ridklubb för år 2010.
___
Expedieras till:
Maria Olegård, Kommunstyrelsens förvaltning
Stanislav Slak
Lennarth Nilsson
Jennylunds Ridklubb
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Sammanträdesdatum: 2009-12-14

KF § 202

KS0003/09

Val av en revisor och en revisorsersättare i Skepplanda Bygdegårdsförening för år
2010
Valberedningens beslutsförslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige utser till revisor och revisorsersättare i Skepplanda bygdegårdsförening
för år 2010.
Revisor
Kjell Stensson (S)

Revisorsersättare
Rune Eriksson (C)

BESLUT
1. Kommunfullmäktige utser Kjell Stensson (S) till revisor och Rune Eriksson (C) till
revisorsersättare i Skepplanda bygdegårdsförening för år 2010.
___
Expedieras till:
Maria Olegård, Kommunstyrelsens förvaltning
Kjell Stensson
Rune Eriksson
Skepplanda bygdegårdsförening
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Sammanträdesdatum: 2009-12-14

KF § 203

KS0003/09

Val av en revisor och en revisorsersättare i Starrkärrs Bygdegårdsförening för år 2010
Valberedningens beslutsförslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige utser till revisor och revisorsersättare i Starrkärr bygdegårdsförening
för år 2010.
Revisor
Gösta Engström (S)

Revisorsersättare
Daniel Höglund (FP)

BESLUT
1. Kommunfullmäktige utser Gösta Engström (s) till revisor och Daniel Höglund (fp) till
revisorsersättare i Starrkärr bygdegårdsförening för år 2010.
___
Expedieras till:
Maria Olegård, Kommunstyrelsens förvaltning
Gösta Engström (s)
Daniel Höglund (fp)
Starrkärr bygdegårdsförening
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Sammanträdesdatum: 2009-12-14

KF § 204

KS0003/09

Val av en revisor och en revisorsersättare i Hålanda Bygdegårdsförening för år 2010
Valberedningens beslutsförslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige utser till revisor och revisorsersättare i Hålanda bygdegårdsförening för
år 2010.
Revisor
Kent Carlsson (S)

Revisorsersättare
Nils-Gunnar Johansson (C)

BESLUT
1. Kommunfullmäktige utser Kent Carlsson (S) till revisor och Nils-Gunnar Johansson (C)
till revisorsersättare i Hålanda bygdegårdsförening för år 2010.
___
Expedieras till:
Maria Olegård, Kommunstyrelsens förvaltning
Kent Carlsson (s)
Nils-Gunnar Johansson (c)
Hålanda bygdegårdsförening
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Sammanträdesdatum: 2009-12-14

KF § 205

KS0003/09

Fyllnadsval efter Ingemar Serneby (M) från presidieuppdrag för
ortsutvecklingsmöten i Bohus och Surte
Kommunfullmäktige entledigade vid sitt sammanträde, 2009-10-26 § 153, Ingemar Serneby
(M) från sitt uppdrag som vice ordförande för ortsutvecklingsmöten i Bohus och Surte.
Valberedningens beslutsförslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige utser Lennart Dahl (C) som ny vice ordförande för
ortsutvecklingsmötena i Bohus och Surte efter Ingemar Serneby (M) för tiden fram till
2010-12-31.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige utser Lennart Dahl (C) som ny vice ordförande för
ortsutvecklingsmötena i Bohus och Surte efter Ingemar Serneby (M) för tiden fram till
2010-12-31.
___
Expedieras till:
Lennart Dahl
Ingemar Serneby
Maria Olegård, kommunstyrelsens förvaltning
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Sammanträdesdatum: 2009-12-14

KF § 206

KS0003/09

Avsägelse från Elisabeth Mörner (M) från uppdrag som ledamot i beredningen för
revisorernas budget samt fyllnadsval
Elisabeth Mörner (M) begär i skrivelse, daterad 2009-12-14, att bli entledigad från sitt
uppdrag som ledamot i beredningen för revisorernas budget.
Valberedningens beslutsförslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige entledigar Elisabeth Mörner (M) från sitt uppdrag som ledamot i
beredningen av revisorernas budget
2. Kommunfullmäktige utser Boel Holgersson (C) till ny ledamot i beredningen för
revisorernas budget för tiden fram till 2010-12-31.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige entledigar Elisabeth Mörner (M) från sitt uppdrag som ledamot i
beredningen av revisorernas budget
2. Kommunfullmäktige utser Boel Holgersson (C) till ny ledamot i beredningen för
revisorernas budget för tiden fram till 2010-12-31.
___
Expedieras till:
Elisabeth Mörner
Boel Holgersson
Maria Olegård, kommunstyrelsens förvaltning
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Sammanträdesdatum: 2009-12-14

KF § 207

KS0229/09

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
Med anledning av de stora ändringarna av klassningen av miljöfarliga verksamheter i
lagstiftningen samt målet att i större grad avgiftsfinansiera tillsyn och handläggning enligt
miljöbalken har Miljö – och byggnämnden tagit fram ett förslag till ny taxa. Vidare anges i
nämndplan för miljö- och byggnämnden att ny taxa ska tas fram under 2009. Upplägget är
det samma som nu gällande taxa. De största förändringarna är detaljklassningen av
miljöfarliga verksamheter, möjligheten att ta betalt för tillsyn av strandskyddet och höjning
av timavgiften till 730 kr. Vilket överensstämmer med livsmedelstaxan. Taxan föreslås gälla
från och med 1 januari 2010.
Ca 70 % av arbetstiden för uppgifter som faller under miljöbalken kan täckas med avgifter
(tjänst som kommunekolog, ej inräknad). Denna del av arbetet täcks idag endast till knappt
hälften av avgifter. En högre avgiftstäckning av handläggning och tillsyn innebär möjligheter
att bemanna i tillräcklig grad enligt beräkningar i behovsutredningen samt att risken för att
taxeintäkter används till arbetsuppgifter som ska täckas med skattemedel minskar.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2009-11-06
Handläggare: Sten Åhrman, budgetchef
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige antar bifogar förslag till ”Taxa för prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område”.
2. Kommunfullmäktige beslutar att taxan ska gälla från och med den 1 januari 2010.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige antar bifogar förslag till ”Taxa för prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område”.
2. Kommunfullmäktige beslutar att taxan ska gälla från och med den 1 januari 2010.
___
Expedieras till:
Miljö- och byggförvaltningen
Sten Åhrman, Kommunstyrelsens förvaltning
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Sammanträdesdatum: 2009-12-14

KF § 208

KS0230/09

Taxa för prövning och kontroll inom livsmedelsområdet
EG-förordning nr 882/2004, som trädde i kraft 1/1 2006, sätter ramarna för uttaget av
avgifter inom livsmedels- och foderområdena. Den svenska regeringen har beslutat att den
offentliga kontrollen i Sverige till fullo ska betalas via avgifter. Grunden för finansiering ges
också genom förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll.
Ale kommun antog 2006 taxa för prövning och kontroll inom livsmedels- och foderområderna. Sedan dess har lagändringar skett som motiverar att en revidering av
livsmedelstaxan görs. De förändringar som gjorts avser framför allt foderkontroll och att
kontroll av animaliska biprodukter har tagits bort. Man har lagt till att årlig kontrollavgift ska
tas ut från och med samma år som en registreringspliktig verksamhet påbörjas och reglerat
hur uttag av årliga avgifter vid omklassificering av en anläggning ska ske.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert. 2009-11-09
Handläggare: Sten Åhrman, budgetchef
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige antar bifogat förslag till taxa för prövning och kontroll inom
livsmedelsområdet.
2. Kommunfullmäktige beslutar att taxan ska gälla från och med den 1 januari 2010.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige antar bifogat förslag till taxa för prövning och kontroll inom
livsmedelsområdet.
2. Kommunfullmäktige beslutar att taxan ska gälla från och med den 1 januari 2010.
___
Expedieras till:
Miljö- och byggförvaltningen
Sten Åhrman, kommunstyrelsens förvaltning
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Sammanträdesdatum: 2009-12-14
KF § 209

KS0271/09

Renhållningstaxa 2010 och tills vidare
Tekniska nämnden har beslutat föreslå en ny renhållningstaxa att gälla från 2010-01-01.
Hushållsavfall
Taxan bibehålls oförändrad.
Slamsugning
Förslag till taxehöjning
Taxa fettavskiljarslam, tillägg/m3

3%
300 kr

Containertömning
Förslag till taxehöjning

3%

Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2009-11-30
Handläggare: Sten Åhrman, budgechef
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige antar ny renhållningstaxa enligt upprättat förslag innebärande att
taxan för hushållsavfall bibehålls oförändrad.
2. Kommunfullmäktige antar ny renhållningstaxa enligt upprättat förslag innebärande att
taxan för slamsugning höjs med 3 %, med tillägg av taxan ”Fettavskiljarslam tillägg 300
kr/ m3 ”.
3. Kommunfullmäktige antar ny renhållningstaxa enligt upprättat förslag innebärande att
taxan för containertömning höjs med 3 %.
4. Kommunfullmäktige beslutar att de nya taxorna ska gälla från och med 2010-01-01 och
tills vidare.
Inlägg
Jan Skog (M)
BESLUT
1. Kommunfullmäktige antar ny renhållningstaxa enligt upprättat förslag innebärande att
taxan för hushållsavfall bibehålls oförändrad.
2. Kommunfullmäktige antar ny renhållningstaxa enligt upprättat förslag innebärande att
taxan för slamsugning höjs med 3 %, med tillägg av taxan ”Fettavskiljarslam tillägg 300
kr/ m3 ”.
3. Kommunfullmäktige antar ny renhållningstaxa enligt upprättat förslag innebärande att
taxan för containertömning höjs med 3 %.
4. Kommunfullmäktige beslutar att de nya taxorna ska gälla från och med 2010-01-01 och
tills vidare.
___
Expedieras till:
Tekniska förvaltningen
Sten Åhrman, Kommunstyrelsens förvaltning
Justerandes sign
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Sammanträdesdatum: 2009-12-14

KF § 210

KS0270/09

VA-taxa 2010
Tekniska nämnden har beslutat föreslå en ny VA-taxa att gälla från och med 2010-01-01.
Brukningstaxor
Den fasta delen av taxan höjs med 75 kr/år inklusive moms. Den rörliga delen av taxan höjs
med 1 kr/m3 inklusive moms.
De totala avgifterna blir då 1 875 kr/år och 24,54 kr/m3. För en normalvilla, typhus A,
resulterar det i en årlig kostnadsökning med 225 kronor.
Anläggningstaxor
Anläggningstaxan är den engångstaxa som debiteras när en fastighet ska ingå i VAkollektivet. Kostnaderna för att upprätta en förbindelsepunkt har historiskt varit låg i Ale
kommun. Avgiften enligt § 5.1 b föreslår man att höjas med 4 000 kr, inklusive moms, från
43 745,63 till 47 745,63.
(inkl
moms)

Taxa
2008
Taxa
2009
Taxa
2010

Anläggningstaxa
3 nyttigheter 800
m3
111 626

3 nyttigheter 1 200
m3
120 626

2 nyttigheter 2 000
m3 *
82 483

117 207

126 657

86 606

121 709

130 657

90 006

* Ren- och spillvatten. 20 % på ordinarie avgift och ingen dagvattenavgift.
Avgiftshöjningen ligger i de olika fallen mellan 3,2 och 3,9 %.
Beslutsförslag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2009-11-27
Handläggare: Sten Åhrman, budgetchef
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige antar ny VA-taxa enligt upprättat förslag innebärande en höjning
av den fasta delen av brukningstaxan med 75 kronor inklusive moms.
2. Kommunfullmäktige antar ny VA-taxa enligt upprättat förslag innebärande en höjning
av den rörliga delen av brukningstaxan med 1 kr/m3 inklusive moms.
3. Kommunfullmäktige antar ny VA-taxa enligt upprättat förslag innebärande en höjning
av anläggningstaxan enligt § 5.1 b med 4 000 kronor inklusive moms.
4. Kommunfullmäktige beslutar att de nya taxorna ska gälla från och med 2010-01-01.
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Sammanträdesdatum: 2009-12-14

KF § 210 (forts.)

KS0270/09

BESLUT
1. Kommunfullmäktige antar ny VA-taxa enligt upprättat förslag innebärande en höjning
av den fasta delen av brukningstaxan med 75 kronor inklusive moms.
2. Kommunfullmäktige antar ny VA-taxa enligt upprättat förslag innebärande en höjning
av den rörliga delen av brukningstaxan med 1 kr/m3 inklusive moms.
3. Kommunfullmäktige antar ny VA-taxa enligt upprättat förslag innebärande en höjning
av anläggningstaxan enligt § 5.1 b med 4 000 kronor inklusive moms.
4. Kommunfullmäktige beslutar att de nya taxorna ska gälla från och med 2010-01-01.
___
Expedieras till:
Tekniska förvaltningen
Sten Åhrman, kommunstyrelsens förslag

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

20(24)

Sammanträdesdatum: 2009-12-14

KF § 211

KS0274/09

Fastställande av kungörelse av Kommunfullmäktiges sammanträde 2010
Enligt kommunallagens 5 kap, 10 §, ska uppgift om tid och plats för Kommunfullmäktiges
sammanträden, minst en vecka före sammanträdesdagen, införas i den eller de ortstidningar
som Kommunfullmäktige bestämmer.
Under 2009 har uppgift om tid och plats samt ett urval ur Kommunfullmäktiges
föredragningslista införts i Alekuriren. Kungörelsen har därutöver, förutom att den i enlighet
med bestämmelserna i kommunallagen anslagits på kommunens anslagstavla, funnits på
kommunens hemsida och på biblioteken.
Kommunfullmäktiges presidium föreslår samma tillvägagångssätt för 2010. Uppgift om tid
och plats för Kommunfullmäktiges sammanträden under 2010 kungörs i Alekuriren.
Föredragningslistan ska finnas tillgänglig på kommunens hemsida, www.ale.se, på
kommunens officiella anslagstavla samt på biblioteken.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att Kommunfullmäktiges sammanträden under 2010
kungörs i Alekuriren.
2. Kommunfullmäktige beslutar också att föredragningslistan ska finnas tillgänglig på
kommunens hemsida www.ale.se, kommunens officiella anslagstavla samt på
biblioteken.
___
Expedieras till:
Katrin Jönsson, Kommunstyrelsens förvaltning
Medborgarkontoret
Biblioteken

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum: 2009-12-14

KF § 212

KS0179/08

Komplettering till Renova AB:s ansökan om kommunal borgen
Ale Kommunfullmäktige beslutade 2009-04-27 KF § 96 att bevilja Renova AB kommunal
borgen på max 11,7 Mkr till och med 2025-12-31 för finansiering av ytterligare en
förbränningslinje i Sävenäs. I ansökan framgick det att borgensåtagandet skulle vara gällande
under 15 år. Av det leasingkontrakt Renova tecknat med Skandinaviska Enskilda Banken
AB (SEB), för finansiering av projektet framgår att Renova har möjlighet att köpa
leasingobjektet 15 år alternativt 18 år efter leaseperiodens start. Renova ansökte om
borgensåtagande för period då köpoption ännu inte fallit ut, men borgensåtagandet skall
rätteligen vara gällande under hela den i avtalet angivna leaseperioden, det vill säga under 20
år. Renova har med anledning av detta kompletterat sin tidigare ingivna ansökan om
kommunal borgen innebärande att borgensåtagandet skall vara gällande under ytterligare 5
år fram till den 31 december 2030.
Göteborgs kommunfullmäktiges beslut om att bevilja kommunal borgen har överklagats
genom att en ansökan om laglighetsprövning ingivits till Länsrätten i Göteborg. Ett
avgörande från länsrätten kan förväntas inom kort. I Renovas övriga ägarkommuner har
kommunfullmäktiges beslut om att bevilja Renova kommunal borgen inte överklagats och
har därför vunnit laga kraft.
Denna kompletterande borgensansökan innebär inte, utöver vad som nu angivits rörande
tiden för när borgensåtagandet skall gälla, några förändringar av omständigheterna i sak.
Projektet att uppföra den nya förbränningslinjen fullföljs planenligt och beloppet för
borgensåtagandet är oförändrat. Kommunstyrelsens förvaltning anser därför att Ale
kommun kan förlänga borgensåtagandet till den 31 december 2030.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2009-11-06
Handläggare: Helene Ramert, ekonomichef
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige beslutar förlänga den kommunal borgen för Renova AB:s
finansiering av ytterligare en förbränningslinje i Sävenäs att gälla även för perioden 202601-01—2030-12-31.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar förlänga den kommunal borgen för Renova AB:s
finansiering av ytterligare en förbränningslinje i Sävenäs att gälla även för perioden 202601-01—2030-12-31.
___
Expedieras till:
Helene Ramert, Kommunstyrelsens förvaltning
Renova AB
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2009-12-14

KF § 213
Information om bokslutsdag, 2010-03-09
Jarl Karlsson (S) informerar kommunfullmäktige om att bokslutsrapporten kommer att
presenteras på förmiddagen tisdagen den 9 mars 2010 och ber ledamöterna att boka in
dagen i sina kalendrar.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL

23(24)

Sammanträdesdatum: 2009-12-14

KF § 214
Motion från Jan A Pressfeldt (AD) om välkomstceremonin för nya svenska
medborgare
Jan A Pressfeldt (AD) har inkommit med en motion, daterad 2009-12-08, om
kommunfullmäktiges välkomstceremoni som arrangeras vid decembermötet för de invånare
som blivit svenska medborgare.
Motionären föreslår att kommunfullmäktige beslutar att Ale kommun ska hälsa alla nya
medborgare välkomna till kommunen samt föreslår att ett slumpmässigt urval personer
bjuds in och hedras med en särskild välkomstceremoni.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning.
___
Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Håkan Spång
Maria Olegård

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

24(24)

Sammanträdesdatum: 2009-12-14

KF § 215
Julhälsning
Inga-Lill Andersson (S), ordförande, riktar ett stort tack till kommunfullmäktiges ledamöter
och ersättare, kommunfullmäktiges presidium med förre vice ordföranden Ingemar Serneby
(M) samt nuvarande vice ordföranden Boel Holgersson (C) och kommunens tjänstemän för
det gångna årets arbetsinsatser och tillönskar alla en riktigt god jul samt ett gott nytt år.
Boel Holgersson (C), 1:e vice ordförande, framför kommunfullmäktiges samt presidiets tack
till ordföranden för året som gått med en önskan om en god jul och ett gott nytt år.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

