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Adjungerad 
Person som ges tillfällig närvarorätt vid ett 
nämndssammanträde eller utskottsmöte. 
Den som är adjungerad har saknar 
beslutanderätt. 
 

Ajournering 
Skjuta upp eller ta paus i ett sammanträde. 
 

Allmän handling 
Enligt tryckfrihetsförordningen (TF) är 
framställning i skrift eller bild eller 
upptagning som förvaras hos myndighet att 
anse som inkommen till eller upprättad hos 
myndighet. Upptagning anses förvarad hos 
myndighet, om den är tillgänglig för 
myndigheten i sådan form att den kan läsas, 
avlyssnas eller på annat sätt uppfattas. En 
allmän handling kan antingen vara hemlig 
(sekretessbelagd) eller offentlig. Det är ingen 
skillnad mellan pappershandlingar och 
elektroniska handlingar. 
 

Allmänhetens frågestund 
Allmänhet har, om nämnden fattat ett 
sådant beslut, rätt att närvara som åhörare 
vid nämndsammanträdet (se ”Öppen/sluten 
del”). Allmänheten ges då, oftast i i början av 
sammanträdet, möjlighet att ställa frågor till 
nämndens förtroendevalda. Allmänheten har 
i övrigt ingen yttranderätt under mötet. 
 

Ankomststämpel 
När handlingar kommer in stämplas de för 
att ange vilket datum de inkom och till vilken 
myndighet. 
 

Anslagsbevis 
Protokoll ska anslås efter att de justerats. De 
anslås genom att ett anslagsbevis publiceras 

på kommunens digitala anslagstavla. På 
anslagsbeviset anges vilket sammanträde det 
gäller och hur länge anslaget är publicerat. 
Överklagandetiden för de beslut som tagits 
börjar löpa när protokollet anslagits. 
Anslagsbeviset finns på anslagstavlan i tre 
veckor och visar den tid som det går att 
överklaga protokollet. Efter det vinner 
protokollet laga kraft. 
 

Arbetsmaterial  
Under ett ärendes handläggning kan 
handlingar betraktas som arbetsmaterial. Vid 
publicering eller passering över 
förvaltningsgräns övergår arbetsmaterial till 
att bli allmänna handlingar. 
 

Arkiv 
De handlingar som tillkommit i en 
arkivbildares verksamhet och som arkiveras 
hos denne. En myndighets (t ex en 
kommunal nämnd eller bolag) arkiv bildas av 
de allmänna handlingarna från myndighetens 
verksamhet och sådana handlingar som 
myndigheten beslutar ska tas om hand för 
arkivering. Varje myndighet ansvarar för sitt 
arkiv. Begreppet arkiv har alltså inget att 
göra med hur gamla handlingarna är 
samtidigt som det är oberoende av medium. 
 

Arkivbeskrivning 
Ger information om vilka handlingar som kan 
finnas i myndighetens arkiv och hur arkivet är 
organiserat. I Västerås stad består 
arkivbeskrivningen av två delar: dels en 
blankett, ”arkivbeskrivning” som bland annat 
innehåller uppgifter om myndighetens 
organisation och dels myndighetens 
”Redovisning av allmänna handlingar” 
(redovisningsplan) i vilken rutiner och 
handlingar specificeras. Ska upprättas av 
varje myndighet enligt Arkivlagen. 
 

http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/beslutinsynochrattssakerhet/anslagstavla.4.558b64a11375830b8d823a6.html
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Arkivförteckning 
Enligt arkivlagen ska myndigheterna bland 
annat upprätta en systematisk 
arkivförteckning. Respektive myndighets 
”Redovisning av allmänna handlingar” 
(redovisningsplan) ligger till grund för hur 
myndigheten ordnar och förtecknar sina 
handlingar. För mer information kontakta 
stadsarkivet.  
 

Arkivlag 
I denna lag finns grundläggande 
bestämmelser om hur allmänna handlingar 
ska bevaras samt om gallring och 
avhändande av allmänna handlingar. 
 

Arkivlokal 
Lokal med särskilt fastställda tekniska krav 
för förvaring av allmänna handlingar, 
framförallt i pappersform. En arkivlokal ska 
skydda mot fukt och vatten, brand och 
skadlig upphettning, skadlig klimat- och 
miljöpåverkan, skadegörelser, tillgrepp och 
obehörig åtkomst. 
 

Arkivmyndighet 
För tillsynen av att de kommunala 
myndigheterna samt kommunala företag 
fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen ska 
det i varje kommun finnas en arkivmyndig-
het. I Västerås stad är kulturnämnden 
arkivmyndighet. 
 

Arvode 
Ekonomisk ersättning till förtroendevald. 
 

Arbetsordning 
Arbetsordning (kommunfullmäktige) - 
Fullmäktige ska anta en arbetsordning av 
vilken det ska framgå vad som i övrigt ska 
gälla för fullmäktiges sammanträden och 

handläggningen av ärenden. Vad som ska 
regleras i arbetsordningen för fullmäktige 
anges i 72 § kommunallagen. 
 
Arbetsordning (utskott) – Utskottens 
arbetsordningar beslutas av den nämnd som 
utskottet tillhör. Arbetsordningen reglerar 
bland annat utskottets funktion och 
sammansättning. Rätt att fatta beslut å 
nämndens vägnar regleras utifrån nämndens 
delegationsordning. 
 

Arbetsutskott (AU) 
En grupp ledamöter, utsedd av och ur en 
specifik nämnd eller styrelse, som har till 
uppgift att bereda ärenden inför nämnd- 
eller styrelsemöten. Har i vissa fall delegation 
från nämnden eller styrelsen att fatta beslut i 
specifika ärenden. Vissa nämnder har istället 
”Beredningsutskott”. 
 

Assistenten 
Västerås stads system för digitala 
nämndshandlingar.   
 

Avsägelse 
Förtroendevalds meddelande om att denne 
lämnar sitt politiska uppdrag i förtid. 
 

Beredning 
Den process som sker inför beslut i nämnd 
eller i kommunfullmäktige. Syftet med 
beredningen är i första hand att ärendet ska 
bli allsidigt belyst. Beredningsprocessen sker 
i olika ”instanser”, t.ex. 
tjänstemannaberedning, 
ordförandeberedning, och beredning i 
utskott, innan beslut fattas av berörd nämnd. 
 

Beredningsutskott 
Se ”Arbetsutskott”. 
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Bordläggning av ärende 
Skjuta upp ett ärende och därigenom 
beslutet. Ett bordlagt ärende får inte 
kompletteras med nya uppgifter. 
 

Delegationsordning 
Reglerar hur beslut och arbete får överlåtas 
till annan person eller annat sammansatt 
politiskt organ, såsom utskott. Beslutas i 
respektive nämnd. Se vidare beskrivning 
under ”Delegering/delegera”. 
 

Delegering/delegera 
Beslutanderätt överförs från nämnd till viss 
angiven person eller befattning. Styrs i 
delegationsordning. Alla beslut som fattas 
med stöd av delegering ska anmälas till 
nämnden som är ytterst ansvarig. 
 

Delgivning 
Ska användas när det i lag anges att någon 
ska ”ta del av”, ”delges” eller när det i annat 
fall krävs ett skriftligt bevis för att någon har 
fått del av ett föreläggande, beslut eller 
någon annan skriftlig handling. I 
Delgivningslagen (1970:428) finns regler om 
på vilka olika sätt delgivning kan ske och i 
vilka olika situationer dessa kan tillämpas. 
 

Diarium 
Fortlöpande förd förteckning över inkomna, 
upprättade och/eller utgående skrivelser. 
 

Diarieföring 
Registrering av allmänna handlingar i ett 
diarium. 
 

Diarienummer 
Unik betäckning för ett specifikt ärende. 
Samtliga handlingar i ett ärende har samma 
diarienummer. 
 

E-förslag 
En idé eller ett förslag från invånare till 
kommunen. Behandlas av berörd nämnd när 
kriterierna för e-förslaget uppfyllts. 
 

Ersättare 
Person som ersätter ledamot vid ett 
sammanträde/möte. 
 

Expediering 
Iordningställa och vidarebefordra något, 
exempelvis yttranden eller beslut, till annan 
myndighet eller person. 
 

Framställan 
Förslag, ansökan eller begäran från nämnd 
till kommunfullmäktige, eller från nämnd till 
annan nämnd eller externt organ. 
 

Fråga 
För att inhämta upplysningar får 
ledamöterna i kommunfullmäktige ställa 
frågor till ordföranden i en nämnd samt till 
de förtroendevalda i övrigt. När en fråga 
besvaras får bara den som ställer frågan och 
den som svarar delta i överläggningen. 
 

Föredragningslista 
Förteckning över ärenden som ska behandlas 
vid ett sammanträde; dagordning. Skrivs 
enligt mall. 
 



 

 

VÄSTERÅS STAD ORDLISTA 
 
 2018-10-08 

 6 

Förtroendevalda 
Ledamöter och ersättare i fullmäktige, 
nämnder samt revisorer och revisorersättare. 
 

Förvaltning 
Kommunal enhet som finns under varje 
nämnd med anställda tjänstemän. Flera 
nämnder kan dela på samma förvaltning. 
 

Förvaltningslagen 
Lag som reglerar 
förvaltningsmyndigheternas, såsom 
kommunala nämnders, verksamhet och 
myndighetsutövning. 
 

Förvaltningsbesvär 
Överklagande av kommunala nämnders 
beslut i de fall besvärsbestämmelserna är 
meddelade i specialförfattningar vid sidan av 
kommunallagen. De beslut som är överklag-
bara med förvaltningsbesvär är ofta riktade 
mot en individ. Begreppet ”besvär” har i 
förvaltningslagen och även i andra lagar 
ersatts av begreppet ”överklagande” då det 
anses mer lättbegripligt vad som åsyftas. 
 

Gallring 
Gallring betyder förstörande av allmän 
handling eller att vidta andra åtgärder med 
allmänna handlingar som medför 
informationsförlust, förlust av möjliga 
informationssammanställningar, förlust av 
sökmöjligheter eller förlust av möjligheter att 
fastställa handlingarnas autenticitet. Beslut 
om gallring fattas av nämnd, men kan också 
finnas föreskriven i lag. 
 

Handling 
Framställning i skrift eller bild samt 
upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på 

annat sätt uppfattas med tekniskt 
hjälpmedel. 
 

Handlingsplan 
Anger strategier och konkreta åtgärder för 
att nå den politiska viljeinriktningen och 
fastställda mål på olika nivåer i 
organisationen. För att handlingsplanen ska 
gälla fler än en nämnd eller bolag krävs 
beslut i kommunstyrelsen. Styrelser och 
nämnder kan för egen del och på eget initia-
tiv besluta att anta handlingsplaner som 
endast berör den egna nämndens/bolagets 
verksamhetsområde. 
 

Handläggare 
Tjänstemän som bereder och presenterar ett 
ärende samt skriver förslag till beslut. 
 

Inkommen handling 
En handling räknas som inkommen när den 
anlänt till myndigheten eller kommit behörig 
befattningshavare till handa. En handling 
räknas som inkommen handling enligt 
tryckfrihetsförordningen (TF) om den 
antingen inkommit till myndigheten eller 
kommit behörig befattningshavare tillhanda. 
Observera att även post som sänts hem till 
en behörig anställd eller förtroendevald 
anses som inkommen till myndigheten om 
innehållet rör myndighetens verksamhet. 
Varje anställd/ förtroendevald ansvarar för 
att även denna post blir öppnad och 
överlämnad för registrering/förvaring. 
 

Interpellation 
Interpellationer får ställas av ledamöter i 
kommunfullmäktige och riktas till ordförande 
i nämnd eller övriga förtroendevalda. 
Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll 
och vara försedda med motivering. De bör 
ställas endast i angelägenheter av större 
intresse för kommunen. Interpellationer ska 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Lag
https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rvaltningsmyndighet
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vara inkomna före kl 15.00 måndagen innan 
kommunfullmäktige sammanträder. 
Interpellationer besvaras skriftligt. 
 

Justering 
Slutligt godkännande av hur ett protokoll ska 
formuleras. Ordförande jämte minst en 
ledamot skriver under. 
 

Jäv 
Innebär att en 
ledamot/ersättare/handläggare är partisk i 
ett ärende eller där det finns någon särskild 
omständighet som kan rubba förtroendet för 
personens opartiskhet. 
 

Kallelse 
Kungörande om ett mötes tid och plats. 
 

Klassreferens 
Kod som anges vid registrering/diarieföring 
av ärende i ärende- och 
dokumenthanteringssystemet (Ciceron) och 
väljs utifrån vilket ämne/verksamhet ärendet 
hör till. 
 

Kommunallagen 
En lag som reglerar kommunernas och 
landstingens organisation och 
ansvarsområden. 
 

Kommunalrådsberedning 
Beredningsgrupp bestående av majoritetens 
kommunalråd, politiska sekreterare och 
tjänstemän.  
 

Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige är Västerås stads högsta 
beslutande organ. Förutom att fatta beslut i 

viktiga principiella frågor följer fullmäktige 
upp hur kommunstyrelsen och nämnder 
fullföljer sina uppdrag och mål. 
 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen är Västerås stads ledande 
förvaltningsorgan. Kommunstyrelsens arbete 
omfattar till största delen frågor av 
övergripande karaktär och strategier. 
 

Kopia till 
Rubrik för att tydliggöra vem som ska få 
kopia av ett beslut taget i nämnd. 
 

Kungörelse 
Delgivande/tillkännagivande av en handling 
genom annonsering eller meddelande till 
allmänheten. Kommunfullmäktiges 
sammanträden ska kungöras enligt lag. 
 

Laglighetsprövning 
Avser överklagande av kommunfullmäktiges 
beslut, men också överklagande av beslut 
fattade av kommunala nämnder som inte 
överklagas enligt en regel i en 
specialförfattning (Jfr. ”Förvaltningsbesvär”). 
Kännetecknande för en laglighetsprövning är 
att överklaganderätt endast tillkommer 
kommunmedlemmar, att besluten kan 
angripas enbart på de grunder som anges i 
kommunallagen och att prövningen är 
begränsad till beslutets laglighet. Om ett 
överklagande bifalls upphävs beslutet. Det 
ersätts inte med något nytt beslut. 
 

Ledamot 
Person som valts till ett uppdrag i 
kommunfullmäktige, en styrelse, nämnd eller 
liknande beslutande organ. En ledamot har 
rätt att delta i beslut vid sammanträden för 
det organ den sitter i. 
 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_landsting
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Missiv 
Följebrev, kortfattad skrivelse som följer med 
annan skriftlig handling. 
 

Motion 
Skriftligt förslag från en eller flera ledamöter 
i kommunfullmäktige. 
 

Myndighet 
Varje nämnd i en kommun utgör en egen 
myndighet. Enligt regeringsformen finns 
kommunala förvaltningsmyndigheter för den 
offentliga förvaltningen. Kommunala bolag 
jämställs med myndigheter när det gäller 
handlingsoffentligheten 
(tryckfrihetsförordning och arkivlag). 
 

Nämnd 
En nämnd ansvarar för ett visst 
verksamhetsområde inom en kommun. 
Kommunfullmäktige tillsätter de nämnder 
som behövs för att sköta kommunen och 
fördelar kommunens uppgifter mellan dessa 
nämnder. I Västerås stad används ibland 
begreppet styrelse för kommunala nämnder. 
 

Nämndinitiativ 
Ett ärende som väcks av en ledamot eller 
tjänstgörande ersättare i en nämnd eller 
styrelse. 
 

Omedelbar justering 
Innebär att en eller flera paragrafer justeras 
direkt vid sammanträdet. Syftet är att det 
protokollförda beslutet så snart som möjligt 
ska kunna verkställas eller vinna laga kraft. 
 

Omröstning 
Se ”Votering”. 
 

Policy 
Uttrycker värdegrunder och förhållningssätt 
för arbetet i koncernen Västerås stad. För att 
policyn ska gälla fler än en nämnd eller bolag 
krävs beslut i kommunfullmäktige. Styrelser 
och nämnder kan för sin egen del och på 
eget initiativ besluta att anta en policy som 
endast berör den egna  nämndens/bolagets 
verksamhetsområde. 
 

Politikerportalen 
Västerås stads digitala plattform för 
information till förtroendevalda. Nås genom 
https://www.vasteras.se/politikerportal.  
 

Postlista 
Sammanställning över inkomna och 
utgående handlingar. Listan genereras ur 
ärende- och dokumenthanteringssystemet 
(Ciceron). 
 

Presidium 
Utgörs av ordförande och en eller flera vice 
ordföranden i en specifik nämnd eller 
styrelse. 
 

Program 
Uttrycker värdegrunder och förhållningssätt 
för arbetet med utveckling av Västerås som 
ort inklusive koncernen Västerås stad. För att 
ett styrprogram ska definieras som ett av 
Västerås stad antaget program krävs beslut i 
kommunfullmäktige. 
 

Propositionsordning 
Anger den ordning i vilken förslag till beslut 
ställs mot varandra. 
 

https://www.vasteras.se/politikerportal
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Protokoll 
Skriftlig redogörelse för vad som behandlats 
och beslutats vid sammanträde. Protokoll 
från Västerås stads nämnder och fullmäktige 
publiceras på hemsidan, www.vasteras.se. 
 

Registrering 
Notering av uppgifter i till exempel ett 
diarieförings- eller verksamhetssystem.  
 

Reglemente 
Reglerar nämnder och styrelsers 
ansvarsområde och förhållande till 
kommunfullmäktige samt hur strukturen för 
delegeringsordningar ska vara utformade. 
Beslutas av kommunfullmäktige. 
 

Remiss 
Begäran från externt organ om att 
kommunen eller en nämnd inom kommunen 
ska yttra sig i en fråga. Remisser kan även 
ställas mellan nämnder inom staden. 
 

Rensa 
Avlägsna handlingar/uppgifter som inte är 
allmänna och som inte ska arkiveras. 
Rensningen görs lämpligast av den person 
som handlagt ärendet. 
 

Reservation 
Ledamot markerar sitt ogillande mot ett 
beslut. Kan lämnas både muntligt och 
skriftligt. 
 

Riktlinje 
Säkerställer ett riktigt agerande och en god 
kvalitet i handläggning och utförande i 
koncernen Västerås stad. För att riktlinjen 
ska gälla fler än en nämnd eller bolag krävs 
beslut i kommunstyrelsen eller av 

stadsdirektören. Styrelser och nämnder kan 
för sin egen del och på eget initiativ besluta 
att anta riktlinjer som endast berör den egna 
nämndens/bolagets verksamhetsområde. 
 

Sekretess 
Förbud att röja uppgifter såväl muntligt som 
genom att lämna ut en allmän handling eller 
på annat sätt avslöja hemliga uppgifter. Vilka 
uppgifter som kan vara hemliga anges i 
offentlighets- och sekretesslagen. 
Sekretessbelagda handlingar ska alltid 
diarieföras. Vissa undantag anges i 
offentlighets- och sekretessförordningen. 
 

Strategiska utvecklingsområden 
Strategiska utvecklingsområden är en 
särskild kraftsamling från Västerås stads 
fullmäktiges sida för stadens utveckling 
under en mandatperiod i syfte att nå 
visionen. Uppdraget ska genomföras genom 
en samordning av de resurser som finns i den 
kommunala verksamheten och tillsammans 
med andra aktörer i staden. 
 

Styrelse 
Styrelse leder verksamheten i ett aktiebolag. 
Uttrycket styrelse används i vissa fall som 
beteckning på kommunala nämnder. 
 

Särskilda direktiv 
Anger hur de kommunala utförarna styrs. 
 

Särskilt yttrande 
En skriftlig meningsyttring från en ledamot 
eller ersättare som skrivs in i protokollet. Kan 
även kallas protokollsanteckning. Är ej 
likställt med ett yttrande (se ”Yttrande”).  
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Tjänsteanteckning 
Notering om händelse i ärende, till exempel 
uppgift från ett telefonsamtal, röstbrevlåda 
eller besök. 
 

Tjänsteskrivelse 

Se ”Tjänsteutlåtande”. 
 

Tjänsteutlåtande  
Tjänsteutlåtandet fylls i av handläggaren i 
formulär i ärende- och 
dokumenthanteringssystemet (Ciceron) och 
följer beslutsunderlaget till nämnd. 
Innehåller beslutsförslag. 
 

Upprättad handling 
När en handling sänts iväg, expedierats, från 
en myndighet till en annan myndighet eller 
till en enskild anses den, enligt 
tryckfrihetsförordningen (TF), vara 
upprättad. Detta oavsett i vilket stadium 
handlingen befinner sig i eller om den skickas 
som ett vanligt brev eller i elektronisk form. 
Övriga handlingar som inte sänds iväg, anses 
som upprättade i och med att de 
färdigställts. 
 

Utlämnande av handling 
Särskilda rutiner gäller vid utlämnande av 
handling. 
 

Utvärdering 
Innebär att fastställda mål analyseras samt 
värderas utifrån graden av måluppfyllelse. 
Värderingen ligger till grund för 
förbättringsåtgärder. 
 

Verkställighet 
Vid verkställighet saknas, till skillnad mot vid 
beslut, normalt utrymme för 

beslutsalternativ och valmöjligheter. 
Ställningstagandet är vid verkställighet ofta 
styrt av riktlinjer, tidigare nämndbeslut, 
avtal, planerad budget och liknande och är 
därför mer eller mindre en “mekanisk” 
åtgärd. Exempel på verkställighet kan vara 
löpande fastighetsunderhåll, undervisning i 
skolan, låna ut böcker, ploga snö, asfaltera 
osv. 
 

Vidarebefordra 
Skicka ärende eller handling vidare för 
behandling.  
 

Vision 
Den gemenskaps- och identitetsskapande 
framtidsbild som ligger till grund för och som 
ger inspiration för arbetet i koncernen 
Västerås stad. 
 

Votering 
Omröstning vid beslut. 
 

Yrkande 
Begäran eller förslag från ledamot om att en 
politisk nämnd ska besluta på ett visst sätt. 
 

Yttrande 
Uttalande eller omdöme, remissvar, från 
kommunfullmäktige, nämnd eller 
tjänsteman. 
 

Yttranderätt 
Ledamöter och ersättare har rätt att yttra sig 
i ärenden som behandlas på 
nämndsammanträdet, så länge de håller sig 
till ämnett. Ersättare har däremot inte, till 
skillnad från ledamöter, någon 
beslutanderätt. 
 



 

 

VÄSTERÅS STAD ORDLISTA 
 
 2018-10-08 

 11 

Återremiss 
Beslut att skicka tillbaka ett ärende för 
fortsatt utredning och beredning. 
 

Ägardirektiv 
Anger hur stadens hel- och delägda bolag 
styrs. 
 

Ärende 
En fråga som behandlas inom myndigheten 
och som oftast består av flera handlingar. 
 

Ärendehantering 
Den process i vilken ett ärende hanteras. 
 

Ärendemening 
En rubrik som kort och koncist ska täcka ett 
ärendes huvudsakliga innehåll. 
Ärendemeningen i dokument- och 
ärendehanteringssystemet (Ciceron) kan 
skilja sig från ärendemeningen i ett protokoll. 
 

Öppen/sluten del 
En nämnd får besluta att dess sammanträden 
ska vara offentliga om fullmäktige har 
medgett det. Kommunfullmäktige beslutade 
den 8 mars 2007 att medge samtliga 
nämnder, förutom revisionen, möjlighet att 
besluta om öppna sammanträden. Av 
föredragningslistan ska tydligt framgå vilka 
ärenden som behandlas på den öppna delen, 
där allmänheten får närvara, respektive den 
slutna delen av sammanträdet, där 
allmänhet inte få närvara.  
 

Överklagande 
Ett beslut överklagas till högre instans för ny 
prövning av beslutet.  
 

Överklagandetid 
Överklagandetid (besvärstid), är den tid inom 
vilken ett överklagande ska ha inkommit.  

Enligt förvaltningslagen och kommunallagen 
är överklagandetiden tre veckor och räknas 
från:  
• Enligt förvaltningslagen - den dag en 

klagande fått del av ett beslut. 
• Enligt kommunallagen – den dag när 

anslagsbevis satts upp på kommunens 
anslagstavla. 

 

Överläggning 
Överläggning inför beslut i ett ärende är en 
del av handläggningen av ett ärende och 
innebär att de förtroendevalda yttrar sig i 
ärendet. 
 

http://www.fmh.se/index.php?id=960
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20170725.htm#K13P5
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