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 Diarienummer 
     
 
§ 53 
 
Diskussion gällande årsredovisningen 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. En extern resurs ska titta på kommunens årsredovisningar från åren 2009-2011. 
 
2. Om resursen ovan anser att ytterligare återföringar av nedskrivningar och liknande bör 

göras görs dessa korrigeringar i årsredovisningen för 2012. 
 
 
Sammanfattning  
 
Bodil Eriksson (FP) vill att man river upp 2009 och 2010 års årsredovisningar och rättar till 
felen i dessa. Man ska följa rekommendationen om rättelser av fel enligt RKR.  
 
Bodil vänder sig främst mot nedskrivningar som gjorts på IP, Föne flygfält, Stationshuset i 
Järvsö och Resecentrum. 
 
Om detta inte går vill Bodil att en extern resurs tittar på årsredovisningarna från åren 2009-
2011 för att se om tillräckliga återföringar av nedskrivningar gjorts i årsredovisningen för 
2011. 
 
Yrkanden 
 
Leif Hansen (SRD) föreslår att eventuella ytterligare rättningar skulle kunna göras i 
årsredovisningen för 2012. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag till Leif Hansens förslag och finner att 
allmänna utskottet bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpedierat  
Nicklas Bremefors 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0154/1 
 
§ 54 
 
Redovisning av försörjningsstöd 2012 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Redovisningen godkänns och skickas till kommunstyrelsen för kännedom. 
 
 
Sammanfattning 
 
Omsorgsnämnden har skickat redovisning av försörjningsstöd per januari och februari år 
2012. En analys av försörjningsstödet efter två månader är inte möjlig, men man kan konsta-
tera att försörjningsstödet har minskat något från januari till februari. Försörjningsstödet till 
arbetslösa och till dem som är sjukskrivna, men saknar sjukpenning har ökat något. Gruppen 
barn i familjer som uppbär försörjningsstöd ökar för femte månaden i rad. Den har ökat med 
drygt 2 procent eller 75 barn sedan oktober 2011. 
 
Under januari 2012 fick 263 hushåll 1 631 877 kronor i försörjningsstöd. Motsvarande siffra 
för februari var 241 hushåll och 1 426 774 kronor. (Figur 1) 
 
Av de personer som fick försörjningsstöd i januari var 52 procent arbetslösa, för februari var 
siffran 56 procent. För de som var sjukskrivna med intyg, men saknar sjukpenning var siffran 
i januari 8 procent och februari 10 procent. (Figur 2) 
 
Antal barn i familjer som uppbär försörjningsstöd har ökat varje månad sedan första 
redovisningen i oktober 2011. Då var siffran strax under 8 procent nu ligger den på 10 
procent.( Figur 3) 
 
Figur1 
 Januari 2012 Februari 2012 
Antal hushåll 263 241 
Kostnad 1 631 877 kr 1 426 774 kr 
 
Figur 2 
 Januari 2012 Februari 2012 
Arbetslösa 52 % 56 % 
Sjuk m intyg ej sjukpenning 8 % 10 % 
 
Figur 3 
 Okt.2011 Nov. 2011 Dec. 2011 Jan.2012 Febr. 2012 
Antal barn 277 304 322 336 352 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
Kommunstyrelsen 
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 Diarienummer 
   KS 0147/08 
 
§ 55 
 
Svar från Inköp Gävleborg på skrivelse från kommunen gällande 
ersättningsanspråk för felaktig rådgivning - för kännedom 
 
Allmänna utskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunchefen har på kommunstyrelsen uppdrag i en skrivelse till Inköp Gävleborg önskat 
få dennes syn på ersättning för felaktig rådgivning rörande upphandlingar gjorda inom 
projektet Stenegård LLL. 
 
Svar på skrivelsen har nu inkommit till kommunen. Inköp Gävleborg skriver: 
 
”Inköp Gävleborg var inkopplad i detta ärende som rådgivare och genomförare av 
upphandlingar inom projektet Stenegård LLL. Råd och utförande av upphandlingen var för 
direktupphandlingar som underskred den då av Ljusdals kommun via Inköp Gävleborg 
faststställda beloppsgränsen för direktupphandling. 
 
Det som sedan skedde var att projektet överskred beloppet för direktupphandling. I den 
process som sedan följde med Tillväxtverket hävdade projektet med stöd av Inköp Gävleborg 
och tillförd jurist att delar av de köp som projektet gjort var att betrakta som riktiga. Den 
ståndpunkten har ännu inte vunnit framgång i den förvaltningsrättsliga processen. 
 
Inköp Gävleborgs syn på detta är att de råd och de upphandlingar som har gjorts är korrekta 
medan tillämpningen av avtalet enligt förvaltningsdomstolen inte är det. 
 
Med detta anser undertecknad att de eventuella fel som har begåtts inte har begåtts av Inköp 
Gävleborg”. 
 
Beslutsunderlag 
 
Svar på skrivelse från Inköp Gävleborg 27 februari 2012 
Kommunchefens skrivelse 22 februari 2012 
Kommunstyrelsens protokoll 3 februari 2012, § 32 
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§ 56 
 
Ärenden för kommunstyrelsens kännedom 
 
Allmänna utskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Handlingarna noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning  
 
Följande handlingar finns för kommunstyrelsens kännedom: 
 
1. Svar från omsorgsförvaltningen på Röda korsets utmaning till kommunerna.  

KS 0158/12 
 
2. Beslut från utbildningsnämnden 14 mars 2012, § 33 gällande Ramsjö skolas 

högstadium. KS 0520/11 
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 Diarienummer 
     
 
§ 57 
 
Bredbandsutbyggnad och bredbandsstrategi 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Verksamhetsansvarig på Ljusnet Per Eriksson informerar om bredbandsutbyggnad och 
bredbandsstrategi. 
 
Under tiden 2003-2007 betalade staten ut pengar till kommunerna under förutsättning att 
kommunerna gjorde IT-infrastrukturprogram. Under den tiden drog Ljusnet fiber till nästan 
alla större orter i kommunen. De man inte hann med var Kårböle, Hamra och Hovra. I de två 
förstnämnda hade Telia fiber så där löste det sig ändå och i Hovra betalade kommunen Telia 
för att dra fiber. Det innebar att 100% av alla orter med minst 50 invånare hade tillgång till 
bredband, men i de flesta fallen innebar det en ADSL-lösning via telefonledning ut till 
konsumenten. År 2006 hade 92% av kommuninvånarna tillgång till bredband. 
 
Bredbandsstrategin för Sverige har som mål att 90% av alla hushåll och företag i Sverige bör 
ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020. Delmålet 2015 är att 40% av alla 
hushåll och företag i Sverige bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. 
 
Gävleborgs läns bredbandsstrategi säger att 95% av företagen  och 90% av hushållen ska ha 
tillgång bredband om minst 100 Mbit/s år 2020. Delmålet 2016 är att 60% av alla hushåll och 
företag ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. 
 
Det finns ingen annan teknik än fiber som klarar detta och i Ljusdals kommun är det inte 
många som har tillgång till så snabbt bredband. 
 
Frågor för Ljusdals kommun är: 
 
Vilken målsättning ska vi ha i Ljusdal och Hur ska vi nå dit? 
 
Utmaningarna är Ekonomi 
 
Hur ska Prioritering göras? 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
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 Diarienummer 
     
 
§ 58 
 
Information om IT-enheten 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
IT-chef Rickard Blank informerar om IT-enhetens verksamhet. 
 
IT-enheten jobbar med att bygga från grunden och utveckla den plattform som finns: 
 
Ett antal förbättringar är genomförda, bland annat: 
 
• Altiris (helpdesk, programdistributionssystem, inventarieregister) 
• Back-upsystemet är utbytt 
• Ny UPS 
• Nya brandväggar 
• Testinstallation för trådlösa nätverk 
• Telefoniupphandling (på gång 2012 tillsammans med Hälsingekommunerna)  
• Utbyte av gamla datorer 
• Kortsiktig lösning datalagring 
 
Under 2012 planeras för: 
 
• Rekrytering av Nätverkstekniker och IT-tekniker 
• Långsiktig lösning datalagringsutrymmen 
• Översyn av IT-strategin 
• Utbyte av datanätverksprodukter 
• Utbyte av gamla datorer och servrar 
• Utbyggnad av trådlöst nätverk i Förvaltningshus och skolor 
• Upphandling av ny utrusning i Ljusdalssalen 
• Resfritt Gävlebor 
• Fler datorer kräver ett snabbare nätverk 
• Trådlöst nätverk 
• Meta-katalog, beredskap mobilitet, läsplattor, BYOD (bring your own device) 
 
 
 
 
 
Forts s 10 
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 Diarienummer 
     
 
§ 58 forts 
 
Information om IT-enheten 
 
 
Rickard har också ett uppdrag att ta fram en investeringsplan för de kommande åren som man 
förhoppningsvis ska kunna få med i budgeten för 2013. 

 
Utbildning är inte IT-enhetens uppgift, men man försöker vid upphandling av program att 
tillgodose även den biten. I övrigt är utbildning enhetschefernas ansvar. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
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§ 59 
 
Projektdirektiv - Lokal strategi för besöksnäringen 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Projektdirektiven för den lokala strategin för besöksnäringen godkänns. 
 
2. Beslutet gäller under förutsättning av Närljus styrelse godkänner direktiven. 
 
 
Sammanfattning  
 
Allmänna utskottet gav den 6 december 2011, § 162 Närljus i uppdrag att ta fram förslag på 
en kommunal turismstrategi. Arbetet skulle ske parallellt med arbetet med den gemensamma 
kommunala visionen. 
 
Efter en dialog med kommunstyrelsens presidium har Närljus valt att kalla projektet för lokal 
strategi för besöksnäringen. 
 
Närljus turismansvariga Jenny Norberg redogör för projektdirektiven för strategin. Enligt 
projektplanen ska kommunfullmäktige fatta beslut om strategin i januari 2013. 
 
Beslutsexpedierat 
 
Projektdirektiv – Lokal strategi för besöksnäringen, 27 mars 2012 
 
 
Beslutsunderlag 
Närljus 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0077/12 
 
§ 60 
 
Rekrytering av förvaltningschef på utbildningsförvaltningen 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Tillsammans med utbildningsnämndens arbetsutskott ska allmänna utskottet ta fram en 
kravprofil inför rekryteringen av ny utbildningschef. 
 
Eva Tyskling från Jobbet.se informerar om att kravprofilen är grunden för hela rekryterings-
processen. 
 
När kravprofilen är klar kommer processen att starta med annonsering i media, på Jobbet.se:s 
hemsida samt dess nätverk. 
 
Utifrån kravprofilen kommer Eva att utveckla en intervjumall. Först genomförs telefon-
intervjuer löpande och även tester. Slutligen genomförs ett antal djupintervjuer och ett antal 
referenser tas. 
 
Efter detta presenteras ett antal kandidater för kommunstyrelsen och för utbildningsnämnden. 
Det är kommunstyrelsen som fattar det slutgiltiga beslutet om anställning. 
 
Kravprofilen ska delges kommunstyrelsen och utbildningsnämndens presidium innan 
annonsering sker. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0381/10 
 
§ 61 
 
Avtal om bygdemedel gällande Vindpark Tandsjö 
 
Allmänna utskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Avtalet med wpd Onshore Tandsjö AB om bygdepeng godkänns. 
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige har godkänt riktlinjer gällande bygdepeng i anslutning till vindkrafts-
utbyggnad. Bygdepengen ska enligt riktlinjerna som riktpunkt utgöra minst 1% av den 
samlade bruttoersättningen för den el som de aktuella vindkraftverken producerar.  
 
Kommunen har nu fått förslag till avtal om bygdemedel från wpd Onshore Tandsjö AB  
gällande den planerade vindkraftsanläggningen ”Tandsjö”. 
 
Enligt avtalet ska bolaget, från och med det kalenderår då byggnationen av Vindkrafts-
anläggningen startar, årligen betala 20 000 kronor per vindkraftverk som är beslutat att 
uppföras och där bygganmälan skett. 
 
Efter det att Vindkraftsanläggningen tagits i drift ska betalning av Bygdemedel ske årsvis i 
efterskott senast den 31 mars året efter det Bygdemedlet avser. Ersättningen utgår så länge 
Vindkraftsanläggningen är i drift. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till avtal med wpd Onshore Tandsjö AB om bygdemedel, 17 februari 2012  
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 Diarienummer 
   KS 0091/12 
 
§ 62 
 
Regleringsfonder 2012 
 
Allmänna utskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Bygdemedel från regleringsfonder fördelas enligt följande: 
 
Sveg - Laforsens regleringsfond (Disponibelt belopp att fördela: 187 900 kronor)  
    
Färila Fiskevårdsförening 22 000 
Kårböle Byastuga  7 000 
Kårböle Byalag  45 000 
FärilaRådet    6 000 
Föne IK   37 800 
Kårböle VVO  10 000 
Färila Hembygdsförening   43 500 
Kårböle FVO  16 600 
Summa:                187 900 
 
Arbråsjöarnas regleringsfond (Disponibelt belopp att fördela: 114 320 kronor) 
 
Destination Järvsö 20 000 
Järvsö Arena 32 000 
Scensation 45 320  
JärvsöRådet 0 
Radio Ljusdal 17 000 
Summa: 114 320 

      Hennans regleringsfond (Disponibelt belopp att fördela 48 830 kronor) 
 
Hennans Byaråd  40 000 
Ljusdals FVOF   8 830 
Summa: 48 830 
 
Dåasens regleringsfond (Disponibelt belopp att fördela 36 294 kronor) 
 
Södra Norrlands Fiskeklubb 15 000 
Radio Ljusdal      5 000 
Summa: 20 000 
 
 
 
 
Forts s 15
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 Diarienummer 
   KS 0091/12 
 
§ 62 forts 
 
Regleringsfonder 2012 
 
Stora Hamrasjöns regleringsfond (Disponibelt belopp att fördela 29 400 kronor) 
 
Södra Norrlands Fiskeklubb   15 000 
Radio Ljusdal  10 000 
Summa: 25 000 
 
2. Nästa år ser kommunstyrelsen helst att FärilaRådet och Kårböle Byaråd kommer med 

ett gemensamt förslag gällande Sveg – Laforsens  regleringsfond. 
 
 
Sammanfattning  
 
Länsstyrelsen har begärt att Ljusdals kommun yttrar sig och lämnar förslag på fördelning ur 
regleringsfonderna år 2012. 
 
Angivet disponibelt belopp gäller under förutsättning att fonden (eller del därav) inte tas i 
anspråk av beslut från Miljödomstolen i Östersund. 
 
Samtliga ansökningar har remitterats till respektive bygderåd för yttrande om förslag till 
fördelning av bygdemedel. 
 
När det gäller Sveg-Laforsens regleringsfond har remissvar inkommit från FärilaRådet och 
från Kårböle Byalags Ideella förening. 
 
Ordföranden förslår att utskottet beslutar enligt FärilaRådets förslag.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets skrivelse 21 mars 2012 
Remiss Regleringsfonder från länsstyrelsen 14 februari 2012 
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 Diarienummer 
   KS 0131/12 
 
§ 63 
 
Medfinansiering gällande projektet Energikloka företag i Gävleborg 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Ljusdals kommun medfinansierar projektet ”Energikloka företag i Gävleborg” med 

20 614 kronor uppdelat på tre år (6 871 kronor per år). 
 
 
Sammanfattning  
 
Gävle Dala Energikontor planerar tillsammans med länets 10 kommuner ett projekt som 
syftar till att förmå företag i Gävleborg att effektivisera sin energianvändning, dels för att 
stärka sin konkurrenskraft och ekonomi och dels för att bidra till de klimat- och energimål 
som länets styrande har beslutat. 
 
Projektansökan heter i nuläget ”Energikloka företag i Gävleborg” och budgeten handlar om 
cirka 5,3 miljoner kronor över 36 månader. Finansiering kommer att sökas hos Region 
Gävleborg, Energimyndigheten, Teknikföretagen (tid) och Högskolan i Gävle (tid). Region 
Gävleborg har så kallade 1:1-pengar från staten till förfogande, men problemet är att summan 
av dessa medel får vara max hälften av den totala budgeten. Energimyndigheten har angivit 
ett tak för sitt stöd, vilket innebär att det fattas medfinansiering med cirka 300 000 kronor för 
hela projektperioden. 
 
Dessa pengar hoppas man att få från kommunerna. För Ljusdals kommuns del innebär detta 
6 871 kronor per år under projekttiden som är tre år, det vill säga totalt 20 614 kronor.  
 
Beslutsunderlag 
 
Skrivelser från Gävle Dala Energikontor 
Ansökan om regionala projektmedel 
 
 
Beslutsexpedierat 
Gävle Dala Energikontor 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0076/11 
 
§ 64 
 
Stenegårds framtid 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Stenegård behålls i kommunens ägo till 2015 för att ge tid till att utreda 

frågeställningarna i remissvaren. 
 
2. Kommunchefen får i uppdrag att ta fram ett förslag på projektorganisation, finansiering 

med mera. 
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 1 december 2011 att sända ut slutrapporten för Stenegård på 
remiss till de politiska partierna samt Närljus. Senaste dag för yttrande var den 13 februari 
2012, vilken sedan förlängdes till den 29 februari 2012. 
 
Yttranden har inkommit från sju politiska partier samt från Närljus. 
 
En del frågor ställs i remissvaren. Bland annat vill Folkpartiet att det ska utredas om man kan 
förlägga en regional turistadministration på Stenegård och om det går att starta kvalificerad 
turismutbildning. Flera partier ställer frågan om vad det finns för regionalt intresse av att 
driva Stenegård. 
 
Beslutsunderlag 
 
Sammanfattning av remissvar gällande slutrapporten för Stenegård, 21 mars 2012 
Remissyttranden från Folkpartiet Liberalerna, Centerpartiet, Miljöpartiet de Gröna, 
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Nya Moderaterna, Socialradikala Demokraterna samt 
Närljus 
Kommunstyrelsen protokoll 1 december 2011, § 342 
 
Yrkanden 
 
Roland Bäckman (S): kommunen behåller Stenegård fram till 2015 för att få arbetsro och 
möjlighet att utreda frågeställningarna i remissvaren. 
. 
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   KS 0026/12 
 
§ 65 
 
BRIS ansökan om ökat bidrag från kommunerna 
 
Allmänna utskottets beslut 
 
1. Ärendet skickas till kommunstyrelsen för beslut 
 
2. Innan ärendet tas upp i kommunstyrelsen ska det klargöras hur mycket 

omsorgsnämnden betalar till BRIS årligen. 
 
 
Sammanfattning 
 
BRIS har den 13 januari 2012 tillskrivit samtliga kommuner i landet med en begäran om 
utökat bidrag med en krona per invånare och år. Detta för att möjliggöra att en stödtelefon för 
barn och unga skall kunna vara i drift dygnet runt. BRIS har 600 frivilliga jourer i landet 
varav 100 finns i region nord, dit Ljusdal hör. Under 2010 dokumenterade BRIS 24 000 
stödjande kontakter via telefon, mail och chattar, utöver detta försökte flera tusen ringa BRIS 
när stödtelefonen var stängd.  
 
Skrivelsen skickades till omsorgsförvaltningen. Omsorgsförvaltningens chef skriver i sitt 
yttrande: 
 
Omsorgsförvaltningen kan se att i Ljusdals kommun behöver fler barn och ungdomar stöd via 
socialtjänsten. Samtidigt vet omsorgsförvaltningen att alla unga inte vill ta kontakt med 
socialtjänsten i första hand, utan en anonym kontakt som BRIS är lättare att ta som ett första 
steg. Omsorgsnämnden (ON) bidrar årligen till BRIS via det föreningsbidrag som ON 
hanterar. Undertecknad anser att detta är ett bidrag som rör kommunens alla barn och unga 
och därför bör frågan hanteras av kommunstyrelsen. 
 
Omsorgsnämnden ställer sig bakom förvaltningens yttrande och föreslår kommunstyrelsen att 
ge bidrag med en krona per innevånare och år till BRIS (barnens rätt i samhället), för år 2012 
med summan 18 986 kronor (officiell statistik per 30 november 2011). 
 
Beslutsunderlag 
 
Omsorgsnämndens protokoll 15 mars 2012, § 40 
Omsorgsförvaltningens yttrande 31 januari 2012 
Skrivelse från BRIS 13 januari 2012 
    
 
Beslutsexpedierat 
Kommunstyrelsen  
Nicklas Bremefors 
Akt 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2012-04-03 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

19 

 Diarienummer 
   KS 0140/12 
 
§ 66 
 
Förtroendevalds begäran om arvode 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Begäran om ersättning för inkomstbortfall avslås. 
 
2. Valberedningen kommer att se över årsarvodets storlek. 
 
 
Sammanfattning  
 
Begäran har inkommit från samhällsutvecklingsutskottets ordförande om ersättning för 
inkomstbortfall under månaderna februari till september 2011. 
 
Reglemente och arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Ljusdals kommun (2010) reglerar 
för vilka uppdrag arvode och ersättningar utbetalas. Förrättningsarvode utgår vid 
sammanträden och beredning. När förtroendevald utövar sitt uppdrag inom eller utom 
Ljusdals kommun utgår ersättning för styrkt förlust av arbetsförtjänst.  
 
Samhällsutvecklingsutskottets ordförande uppbär ett fastställt arvode och är därmed inte 
berättigad till ytterligare ersättning. 
 
Begärt arvode                                    
23 tim för inkomstbortfall – feb 2011 
19 tim för inkomstbortfall – mars 2011 
22 tim för inkomstbortfall – april 2011 
26 tim för inkomstbortfall – maj 2011 
15 tim för inkomstbortfall – juni 2011 
14 tim för inkomstbortfall – juli 2011 
12 tim för inkomstbortfall – augusti 2011 
17 tim för inkomstbortfall – september 2011 
 
Beslutsunderlag 
 
Personalenhetens skrivelse 20 mars 2012 
 
 
Beslutsexpedierat 
Sökanden 
Personalenheten 
Akt 
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§ 67 
 
Bankernas kontanthantering 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Kommunchefen får i uppdrag att göra en skrivelse till Swedbank om problematiken 

med att kontanthanteringen försvinner. 
 
 
Sammanfattning  
 
Swedbank kommer helt att sluta med kontanthantering och det kan befaras att andra banker 
kommer att följa efter. 
 
Det finns grupper i samhället som inte har möjlighet att få bankkort, till exempel nyanlända 
flyktingar, och andra som tycker att det är besvärligt att använda kort. Det innebär dessutom 
en säkerhetsrisk för kommunen som har stora mängder kontanter från olika service-
inrättningar. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Nicklas Bremefors 
Akt 
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