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Kommunstyrelsen protokoll 2017-06-14
Plats och tid
Beslutande

Vävaren, klockan 08:15-11:40

Paragrafer

§143 - §173

Sekreterare

________________________________________________________
Christina Andersson

Ordförande

________________________________________________________
Anders Hedeborg (S)

Justerare

________________________________________________________
Arne Sjöberg (M)

Anders Hedeborg (S), ordförande
Lars Ekström (K), ersätter Mats Wahrén (K)
Arne Sjöberg (M), andre vice ordförande
Magnus Gustafsson (S)
Jane Råsten (S)
Frida Edholm (K)
Malin Löfstedt (K), ersätter Fredrik Almcrantz (K)
Peter Karlsson (M), ersätter Daniel Nord (M)
Anders Agnemar (C)
Gunilla Sjösten (KD)
Tommy Kennberg (MP)

Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-06-14

Sista besvärsdatum

2017-07-12

Datum då anslaget sätts upp

2017-06-21

Datum då anslaget tas ned

2017-07-13

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunstyrelsens förvaltning

Underskrift

_______________________________________________________
Christina Andersson

Vadstena kommun
Klosterledsgatan 35 TEL 0143-150 00 FAX 0143-151 90
E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB www.vadstena.se
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Plats och tid
Beslutande

Vävaren, klockan 08:15-11:40

Paragraf

§ 147-152

Sekreterare

________________________________________________________
Christina Andersson

Ordförande

________________________________________________________
Anders Hedeborg (S)

Justerare

________________________________________________________
Arne Sjöberg (M)

Anders Hedeborg (S), ordförande
Lars Ekström (K), ersätter Mats Wahrén (K)
Arne Sjöberg (M), andre vice ordförande
Magnus Gustafsson (S)
Jane Råsten (S)
Frida Edholm (K)
Malin Löfstedt (K), ersätter Fredrik Almcrantz (K)
Peter Karlsson (M), ersätter Daniel Nord (M)
Anders Agnemar (C)
Gunilla Sjösten (KD)
Tommy Kennberg (MP)

Anslag/bevis
§ 147-152 är justerade. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-06-14

Sista besvärsdatum

2017-07-05

Datum då anslaget sätts upp
Förvaringsplats för
protokollet

2017-06-14

Datum då anslaget tas ned

2017-07-06

Underskrift

_______________________________________________________
Christina Andersson

Kommunstyrelsens förvaltning

Vadstena kommun
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Ej tjänstgörande
ersättare

Dick Isaksson (S)
Maria Johansson Gray (S)
Malin Löfstedt (K)
Bengt-O Petersson (K)
Gary Sparrborn (M)
Camilla Wettreling (C)

Övriga

Christina Andersson, kommunsekreterare
Martin Berry, biträdande kommundirektör § 143-146, 148-173
Hanna Samuelsson, kommunsekreterare § 143-146, 148-173
Dag Källman (V) § 143-146, 148-173
Mats Manfredsson, Vision Vadstena § 143-146, 148-173
David Lindström, VFAB § 143-144
Tobias Löfstedt, lokalstrateg § 143-144
Lars Larenius, VFAB § 143-146, 148-152
Erika Weddfeldt, miljöingenjör och projkektledare Motala kommun § 144-145
Gunilla Carlsén, integrationsstrateg § 146
Margit Berggren Silvheden (C), § 146, 148-152
Annika Toll, samhällsbyggnadschef § 152
Bo Gävfert, utredare § 156-159

Ajournering

Klockan 09:40-09:45 och 10:15-10:30

Justeras: _________________________________________________
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§ 143
Val av justerare och fastställande av föredragningslista
Kommunstyrelsens beslut
1. Arne Sjöberg (M) väljs till justerare.
2. Föredragningslistan fastställs.

Yrkanden
Ordföranden Anders Hedeborg (S):
Avslutande av anställning läggs till föredragningslistan.
Beslut om tillförordnad kommundirektör läggs till föredragningslistan.
Uppdrag om medborgardialog läggs till föredragningslistan.
Fokusområden för Samrådet för näringslivsutveckling läggs till föredragningslistan.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsens beslutar i enlighet med
yrkandena.

Föredragningslista
Upprop
Val av justerare

Ärende

Dnr

Föredragande

Information
1.

Information om lokalprojektet

David Lindström

2.

Information om avfallsplan och avfallsföreskrifter

Erika Weddfelt

3.

Information integrationsstrategen

Gunilla Carlsén

Justeras: _________________________________________________

Vadstena kommun
Klosterledsgatan 35 TEL 0143-150 00 FAX 0143-151 90
E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB www.vadstena.se

592 80 Vadstena

BESÖKSADRESS

5 (46)

Kommunstyrelsen protokoll 2017-06-14

Ärende

Dnr

Föredragande

Ärende till kommunstyrelsen
4.

Avslutande av anställning

Anders Hedeborg

5.

Uppdrag till kommunens ombud vid Förenade
Småkommuners Försäkrings AB:s årsstämma 2017

KS/2017:45

Christina Andersson

Ärenden till kommunfullmäktige
6.

Taxa för brandskyddskontroll och sotning

KS/2017:168

Christina Andersson

7.

Tilläggsuppdrag till utredningen om vatten- och
avloppsnät till Nässjahalvön

KS/2017:73

Christina Andersson

8.

Tid för mål- och resursplaneprocessen med rambudget KS/2017:27

Martin Berry

9.

Fastighetsöverföring till kommunala bolag

KS/2017:90

Martin Berry

10.

Lokala ordningsföreskrifter

KS/2016:245,
XKS/2011:208

Christina Andersson

11.

Svar på motion om kommunekolog

KS/2016:331

Christina Andersson

12.

Svar på motion om konstgräs

KS/2016:330

Christina Andersson

13.

Svar på återremiss av motion om förbättrad integration KS/2015:437
av flyktingar

Christina Andersson

14.

Svar på uppdrag till kommunstyrelsen om ordentliga
beslutsunderlag

KS/2016:7,
KS/2017:161

Christina Andersson

15.

Årsredovisning 2016 Samordningsförbundet Västra
Östergötland

KS/2017:149

Hanna Samuelsson

Ärenden till kommunstyrelsen
16.

Rapport från Trygghet- och säkerhetsrådet

Bo Gävfert

Justeras: _________________________________________________
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Ärende

Dnr

Föredragande

17.

Samråd vård och omsorg om arbetsplan

KS/2017:146

Hanna Samuelsson

18.

Samråd cirkusplatsen

KS/2016:169

Christina Andersson

19.

Ändrad delegationsordning för kommunstyrelsens
personalutskott

KS/2016:298

Martin Berry

20.

Svar till revisorerna på granskningsrapport om
arbetsmiljö och personalförsörjning

KS/2017:171

Christina Andersson

21.

Yttrande om hamnen i Borghamn

KS/2017:179

Anders Agnemar

22.

Beslut om tillförordnad kommundirektör

Anders Hedeborg

23.

Uppdrag om medborgardialog

Anders Hedeborg

24.

Fokusområden för Samrådet för näringslivsutveckling

Christina Andersson

25.

Anmälan av delegationsbeslut

KS/2017:8

Christina Andersson

Information
26.

Information om motioner, medborgarförslag och
uppdrag till kommunstyrelsen

Christina Andersson

27.

Information om internwebb i oktober

Christina Andersson

28.

Information om silon

29.

Information om försäljning av Rogslösa skola

30.

Meddelanden och handlingar för kännedom

KS/2016:163,
KS/2016:177,
KS/2017:105,
KS/2017:159,
KS/2017:163,
KS/2017:31,
KS/2017:36,
KS/2017:54,
KS/2017:60

Christina Andersson

Justeras: _________________________________________________
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Justeras: _________________________________________________
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§ 144
Information om lokalprojektet
Sammanfattning
David Lindström och Lars Larenius, Vadstena Fastighets AB, informerar om vad som har gjorts och vad
som är på gång i lokalprojektet, bland annat är arkitektavtal klart, projektgrupper och programgrupper ska
bildas efter sommarens semestrar och på grund av stor efterfrågan inom byggsektorn pågår prisökningar.
Än så länge berörs inte mindre projekt, det vill säga sådana med en kostnad under 50 miljoner kronor,
men även de kan komma att beröras.
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Justeras: _________________________________________________
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§ 145
Information om avfallsplan och avfallsföreskrifter
Sammanfattning
Erika Weddfelt, miljöingenjör och projkektledare Motala kommun, informerar om arbetet med den nya
avfallsplanen och de nya avfallsföreskrifterna. Bakgrunden för dem, nationella riktlinjer och miljömål,
prioriterade områden, organisation och tidplan för projektet. Under hösten ska planen ut på samråd och
beslut om plan och föreskrifter planeras till första kvartalet 2018. Inför beslut återkommer Erika Weddfelt
till kommunstyrelsen för att informera.
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Justeras: _________________________________________________
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§ 146
Information integrationsstrategen
Sammanfattning
Gunilla Carlsén, integrationsstrateg, informerar om verksamheten utifrån lagar och vilken verksamhet som
finns utöver det. Hur en person eller familj tas emot när den/de kommer till Vadstena och vad som görs
den första tiden här. Enligt lag pågår vissa delar av mottagandet i två år.
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Justeras: _________________________________________________
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§ 147
Avslutande av anställning
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommundirektörens anställning avslutas.
2. Kommunstyrelsens personalutskott uppdras att tillsammans med bland annat lämplig extern
expertis hantera processen kring anställningens avslutande.
3. Paragrafen justeras omedelbart.

Yrkanden
Anders Agnemar (C), Lars Ekström (K), Malin Löfstedt (K) och Gunilla Sjösten (KD):
Punkt 2 ska lyda
Kommunstyrelsens personalutskott uppdras att tillsammans med lämplig extern expertis hantera
processen kring anställningens avslutande.
Tommy Kennberg (MP):
Bifall till förslag till beslut.
Personalutskottet:
Punkt 2 ska lyda
Kommunstyrelsens personalutskott uppdras att tillsammans med bland annat lämplig extern expertis
hantera processen kring anställningens avslutande.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på personalutskottets yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med yrkandet.

Sammanfattning
Kommunstyrelsens har vid ett extra sammanträde den 31 maj 2017 handlagt frågor som berör
kommunstyrelsens förtroende för kommundirektören. Därefter har kommunstyrelsens personalutskott
haft ett extra sammanträde den 5 juni 2017, där frågan har behandlats ytterligare.

Justeras: _________________________________________________

Vadstena kommun
Klosterledsgatan 35 TEL 0143-150 00 FAX 0143-151 90
E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB www.vadstena.se

592 80 Vadstena

BESÖKSADRESS

12 (46)

Kommunstyrelsen protokoll 2017-06-14

KS/2017:45

§ 148
Uppdrag till kommunens ombud vid Förenade Småkommuners
Försäkrings AB:s årsstämma 2017
Kommunstyrelsens beslut
1. Paragrafen justeras omedelbart.
Följande direktiv lämnas till kommunens ombud vid Förenade Småkommuners Försäkrings AB:s
årsstämma 20 juni 2017:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Årsredovisning och styrelsens resultatdisposition för år 2016 godkänns.
Resultat- och balansräkning för år 2016 fastställs.
Revisionsberättelse och granskningsrapport godkänns.
Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet.
Arvoden för styrelsen, revisorer och lekmannarevisorer med suppleanter fastställs.
Föreslå respektive delägare i FSF AB att bli delägare och teckna aktier i Kommunassurans Syd
Försäkrings AB.
Avveckla FSF AB och uppdra till styrelsen att genomföra likvidationsprocessen.
Återbetala inbetalt aktieägartillskott under 2018.
Anta modellen för generell premieåterbetalning som ska baseras på fastställd årsredovisning 2017.
Ombudet får i uppdrag att, vid föreningsstämman, föra kommunens talan i övriga frågor som inte
är av principiell natur.

Sammanfattning
Förenad Småkommuners Försäkrings AB håller ordinarie årsstämma den 20 juni 2017 i Stockholm.
Direktiv ska lämnas till kommunens ombud.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsens den 14 juni 2017
Kallelse till FSF:s årsstämma, KS 2017:45, 2017.1086
FSF årsredovisning 2016, inklusive revisionsberättelse, KS 2017:45, 2017.1087
Granskningsrapport FSF, KS 2017:45, 2017.1088
Beslutsunderlag årsstämma 2017 punkt 17, KS 2017:45, 2017.1089
Bilaga till punkt 17, KS 2017:45, 2017.1090
Justeras: _________________________________________________
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Beslutet expedieras till
Förenade Småkommuners Försäkringsaktiebolag, c/o Marsh AB, Klara Norra Kyrkogata 29,
111 22 Stockholm
Kommunens ombud

Justeras: _________________________________________________
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KS/2017:168

§ 149
Taxa för brandskyddskontroll och sotning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Reviderad ”Sotningstaxa 2017” antas.
2. Reviderad ”Taxa för brandskyddskontroll 2017” antas.
3. Taxorna gäller från den 1 juli 2017.
4. Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog den 15 juni 2005, § 72 ”Taxa för brandskyddskontroll” och den
3 december 2002, § 241 ”Sotningstaxa för Vadstena kommun”. Fullmäktige beslutade samtidigt att
taxorna skall justeras varje år enligt Sveriges kommuner och landstings så kallade sotningsindex. Taxorna
är nu reviderade med det nya sotningsindex som meddelats av Sveriges kommuner och landsting.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till kommunstydelsen den 14 juni 2017
SKL:s cirkulär 17:22, Sotningsindex 2017
Sotningstaxa 2017
Taxa för brandskyddskontroll 2017

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till
Räddningstjänsten som vidare expedierar till sotningsentreprenören

Justeras: _________________________________________________
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KS/2017:73

§ 150
Tilläggsuppdrag till utredningen om vatten- och avloppsnät till
Nässjahalvön
Kommunstyrelsens beslut
1. Paragrafen justeras omedelbart.
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige att besluta:
1. Motala-Vadstena vatten- och avfallsnämnd uppdras att utreda förutsättningar och kostnader
för ett kommunalt dricksvattenintag på södra sidan av Nässjahalvön.
2. Uppdraget bör återrapporteras till kommunstyrelse och kommunfullmäktige i Vadstena
kommun senast i november 2017 tillsammans med tidigare uppdrag att utreda vatten- och
avloppsnät till Nässjahalvön.
3. Tilläggsuppdraget finansieras av kommunstyrelsen i Vadstena kommun.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 26 april 2017, § 58 att uppdra åt Motala–Vadstena vatten- och
avfallsnämnd (VAN) att utreda förutsättningarna och kostnaderna för ett kommunalt vatten- och
avloppsnätverk till Nässjahalvön. Utredningen finansieras av kommunstyrelsen i Vadstena kommun.
Idag är intaget för kommunalt dricksvatten i Vadstena kommun beläget i viken utanför Vadstena tätort.
För framtida behov av bra kvalitet på dricksvatten kan intaget behöva flyttas och södra sidan av
Nässjahalvön kan då vara ett alternativ. Vadstena kommun vill därför göra ett tillägg till det uppdrag VAN
redan har fått, att även utreda förutsättningarna och kostnaderna för ett dricksvattenintag på södra sidan
av Nässjahalvön.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen den 14 juni 2017
Protokollsutdrag KS 2017:73, 2017.950

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till
Motala–Vadstena vatten- och avfallsnämnd, att: Fredrik Feld

Justeras: _________________________________________________
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KS/2017:27

§ 151
Tid för mål- och resursplaneprocessen med rambudget
Kommunstyrelsens beslut
1. Paragrafen justeras omedelbart.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:
1. Tidpunkt för kommunfullmäktiges beslut om mål- och resursplan för Vadstena kommun
ändras från 2017-06-21 till 2017-09-27.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har beslutat om en process för framtagande av en mål- och resursplan för Vadstena
kommun under 2017. På grund av den uppkomna politiska situationen under senvåren 2017 saknar
kommunstyrelsen möjlighet att bereda ärendet om mål- och resursplan för Vadstena kommun vid
sammanträdet 2017-06-14. Därför föreslås tidpunkten för kommunfullmäktiges beslut i ärendet förändras
från 2017-06-21 till 2017-09-27.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsens sammanträde 2017-06-14.

Justeras: _________________________________________________
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§ 152
Fastighetsöverföring till kommunala bolag
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsens beslut 2017-04-19 § 83 upphävs.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:
1. Följande anläggningsposter överförs till Vadstena kommunfastigheter AB:

Objekt

Fastighetsbeteckning

Bokfört värde

Petrus Magni
Simhall
Katarinaskolan
Förskolan Blanka
Gullvivan
Dalsgården
Klosterliljan
Kungsvalla IP
Borghamns IP Mark
Borghamns bygdegård

Riddarsporren 1
Riddarsporren 2
Hertigmodern 1
Hertigmodern 1
Laxöringen 2
Resedan 1
Birgitta 12
Vadstena 4:127
Bårstad 6:12
Bårstad 2:14

5 276 380
11 729 605
7 227 413
26 882 237
1 011 654
731 240
10 564 949
7 498 519
240 000
234 893
71 396 890

Justeras: _________________________________________________
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2. Följande anläggningsposter överförs till Vadstena fastighets AB:

Objekt

Fastighetsbeteckning

Bokfört värde

Kommunförråd
Polishuset
Apoteket
Brandstationen

Radiatorn 13
Hotellet 12
Slottsfogden 9 del av
Solrosen 1

271 907
890 490
256 367
257 677
1 676 441

3. Köpeskillingen för respektive fastighet motsvaras av bokfört värde per den 2016-12-31.
4. Datum för fastighetsöverföringen fastställs till 2017-06-30.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade under hösten 2016 att inrätta en ny koncernstruktur i Vadstena kommun
samt att inrätta fyra nya helägda bolag. Ett av syftena med detta beslut var att skapa en struktur som
möjliggör en tydlig hantering av kommunens behov av nya verksamhetslokaler samt underhåll av det
befintliga beståndet. Därtill kan bland annat läggas ytterligare ett syfte, nämligen att renodla innehållet och
verksamheten i den kommunala allmännyttan, Vadstena fastighets AB.
Sedan beslutet i kommunfullmäktige om en ny koncernstruktur har en utredning pågått i
tjänstemannaorganisationen för att upprätta en lista över kommunägda fastigheter och deras bokförda
värde. Utifrån denna lista beslutade kommunstyrelsen 2017-04-19 § 83 att föreslå kommunfullmäktige att
föra över anläggningsposter till Vadstena kommunfastigheter AB och Vadstena fastighets AB enligt en
upprättad lista.
Utgångspunkten i kommunstyrelsens beslut 2017-04-18 § 83 var att fastigheter (inklusive
anläggningsposter) med övervägande externa hyresgäster överförs till Vadstena fastighets AB. Fastigheter
(inklusive anläggningsposter) som inrymmer kommunala verksamhetslokaler överförs till Vadstena
kommunfastigheter AB. Övriga fastigheter och anläggningsposter föreslogs tills vidare stanna inom
Vadstena kommun.
Beredningen av ärendet inför beslut i kommunstyrelsen 2017-04-18 § 83 var dock inte fullständig.
Framförallt var samrådsprocessen inte genomförd i tillräcklig utsträckning. En arbetsgrupp bestående av
representanter från kommunstyrelsens förvaltning, samhällsbyggnadsförvaltningen samt Vadstena
fastighets AB och Vadstena kommunfastigheter AB har därför utarbetat ett nytt förslag till vilka
fastigheter (inklusive anläggningsposter) som bör överföras till respektive bolag.
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En avgörande skillnad i det nya förslag, som i och med denna tjänsteskrivelse överlämnas till
kommunstyrelsen, och det beslut som kommunstyrelsen fattade i april 2017 är att Vadstena kommun som
organisation föreslås undanta exploateringsfastigheter från överföringslistan. Därutöver föreslås att
ytterligare ett antal fastigheter av stor kulturell betydelse samt kommunens förvaltningshus tillsvidare
undantas överföring. Om kommunens förvaltningshus skulle övergå till ett bolag försvinner möjligheten
att taxera fastigheten som en specialenhet. Därmed åsätts fastigheten ett taxeringsvärde på vilket statlig
fastighetsskatt utgår. Beloppets storlek är svår att prognostisera men fastighetsskatten blir sannolikt mer
än 100 tkr per år.
Om kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget i denna skrivelse innebär
det att en rad fastigheter kvarstår i Vadstena kommuns ägo (här avses Vadstena kommun som
organisation). Detta innebär emellertid inte att det finns behov av att skapa en fastighetsförvaltningsenhet
även inom kommunen som organisation. Så länge fastighetsförvaltningen hanteras inom en och samma
koncern behöver inte tjänsten upphandlas i enlighet med Lagen om offentlig upphandling (LOU) eller en
separat förvaltningsorganisation skapas inom kommunen. Istället kan Vadstena förvaltnings AB, Vadstena
fastighets AB:s dotterbolag, förvalta även de fastigheter som kvarstår i kommunens ägo.
Motiven till det nya förslaget samt de ekonomiska konsekvenserna av detsamma framgår under rubriken
Beskrivning av ärendet i tjänsteskrivelsen samt i bilagda yttranden från samhällsbyggnadsförvaltningen och
ekonomiavdelningen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen sammanträde 2017-06-14.

Beslutet expedieras till
Kommunfullmäktiges beslut expedieras till:
Vadstena fastighets AB
Vadstena kommunfastigheter AB
Samtliga nämnder
Lokalstrateg
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KS/2016:245, XKS/2011:208

§ 153
Lokala ordningsföreskrifter
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar reviderade lokala ordningsföreskrifter för
Vadstena kommun.

Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Reviderade lokala ordningsföreskrifter för Vadstena kommun antas.

Sammanfattning
Den 14 september 2016, § 133 beslutade kommunstyrelsen att ge kommunstyrelsens förvaltning i
uppdrag, att samordna arbetet med en revidering av Vadstena kommuns lokala ordningsföreskrifter. Ett
förslag togs fram i en arbetsgrupp med representanter från samtliga förvaltningar, där även
polismyndigheten har deltagit. Förslaget skickades till länsstyrelsen för en informell granskning, därefter
gjordes vissa korrigeringar.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen den 14 juni 2017
Protokollsutdrag KS 2016:245, 2016.1332
Förslag till reviderade lokala ordningsföreskrifter för Vadstena kommun
Lokala ordningsföreskrifter för Vadstena kommun, KS 2011:208

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till
Länsstyrelsen Östergötland, Rättsenheten, 581 86 Linköping
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KS/2016:331

§ 154
Svar på motion om kommunekolog
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad.

Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen anses besvarad.

Sammanfattning
Miljöpartiet i Vadstena har den 21 november 2016 inkommit med en motion om kommunekolog. Enligt
motionen kan en kommunekolog på egen hand eller i samarbete med övriga tjänstemän bland annat driva
projekt för giftfri miljö inom kommunens verksamheter, miljösmarta upphandlingar och minskat
fossilberoende. En kommunekolog kan ha en helhetsbild av miljöfrågorna och vara en resurs i
kommunens långsiktiga miljöarbete.
Den 14 december 2016, § 130 beslutade kommunfullmäktige att skicka motionen till kommunstyreslen för
beredning.
Motionen har sedan skickats till samhällsbyggnadsförvaltningen för yttrande.
Samhällsbyggnadsförvaltningen ser att ett sammanhållet miljöstrategiskt arbete skulle ge positiva
synergieffekter inom flera områden och menar att förvaltningens rekommendationer i analysrapporten, för
mål- och resursplan 2018, om ett miljöstrategiskt arbete ligger i linje med motionens syfte.
Kommunstyrelsens förvaltning gör samman bedömning som samhällsbyggnadsförvaltningen, att konsulter
anlitas för de arbetsuppgifter som en kommunekolog oftast huvudsakligen har, och att ett miljöstrategiskt
arbete och en resurs som miljöstrateg hanteras inom ramen för arbetet med mål- och resursplan 2018.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsens den 14 juni 2017
Motion från miljöpartiet i Vadstena
Protokollsutdrag KF 14 december 2016, § 130
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Beslutet expedieras till
Miljöpartiet i Vadstena, att: Tommy Kennberg
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KS/2016:330

§ 155
Svar på motion om konstgräs
Kommunstyrelsens beslut
1. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att bevaka Naturvårdsverkets utredning angående
mikroplaster.

Förslag till kommunfullmäktiges beslut
2. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att bevaka Naturvårdsverkets utredning
angående mikroplatser.
3. Motionen anses besvarad.

Sammanfattning
Den 21 november 2016 inkom en motion från Miljöpartiet i Vadstena om mikroplaster i konstgräs. I
motionen föreslås att kommunens konstgräsplaner ska inventeras utifrån risk för läckage av mikroplaster
och övriga hälsovådlig påverkan för människor och miljö. Om läckage och skada på miljö och människor
inte kan undvikas bör de konstgräsplaner som finns tas bort och ersättas med vanligt gräs. Det bör också
finnas en policy mot olämpliga och miljöskadliga satsningar på konstgräsplaner i framtiden.
Kommunsfullmäktige beslutade den 14 december 2016,§ 131 att skicka motionen till kommunstyrelsen
för beredning.
Motionen har sedan skickats till samhällsbyggnadsförvaltningen för utredning, den i sin tur har samrådit
med kultur- och utbildningsförvaltningen. Av utredningen framgår att kommunen har två stycken
konstgräsplaner och att åtgärder har gjorts för att förhindra läckage från dessa.
Naturvårdsverket har ett pågående uppdrag att identifiera källor till spridningen av mikroplaster och
förslagsvis får samhällsbyggandsförvaltningen i uppdrag att bevaka Naturvårdsverkets utredning.

Beslutsunderlag
Justeras: _________________________________________________

Vadstena kommun
Klosterledsgatan 35 TEL 0143-150 00 FAX 0143-151 90
E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB www.vadstena.se

592 80 Vadstena

BESÖKSADRESS

24 (46)

Kommunstyrelsen protokoll 2017-06-14
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen den 14 juni 2017
Motion från miljöpartiet i Vadstena
Protokollsutdrag KF 14 december 2016, § 131

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till
Miljöpartiet i Vadstena, att: Tommy Kennberg
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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KS/2015:437

§ 156
Svar på återremiss av motion om förbättrad integration av flyktingar
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen avslås.

Sammanfattning
Den gröna alliansen för Vadstena och Vänsterpartiet har kommit in med en motion om förbättrad
integration av flyktingar. I motionen föreslås att kommunen ska undersöka förutsättningarna för att inrätta
en befattning som integrationssekreterare och ett integrationsråd. Motionen besvarades och
kommunstyrelsen beslutade den 16 mars 2016, § 34 att föreslå kommunfullmäktige att inrätta ett
integrationsråd. Kommunfullmäktige beslutade sedan den 27 april 2016, § 32 om återremiss med
motiveringen att motionen ska utredas på nytt, ett omtag behövs i frågan.
I den förra utredningen konstaterades att kommunens integrationsstrateg bland annat har de tänkta
arbetsuppgifterna för en integrationssekreterare, och att denna resurs räcker till för de behov som finns.
När det gäller etablering av nyanlända har kommunen enligt lag till uppgift att hitta bostad till dem som
Migrationsverket anvisar kommunen. Det kommer också nyanlända som själv hittar bostad i kommunen.
Enligt lag ska kommunen hjälpa båda grupperna med Svenska för invandrare, ansökan till förskola,
skolgång och samhällsorientering. Arbetsförmedling har till uppgift att göra en etableringsplan för vuxna.
Här har Vadstena kommun en lokal överenskommelse med Motala kommun, Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan och Region Östergötland om arbetssätt.
På regional nivå finns ett integrationsråd i länet som leds av landshövdingen och med samtliga
kommunstyrelseordföranden representerade. Till detta råd finns en beredningsgrupp med tjänstemän från
alla kommuner i länet, som ger förslag till rådet och genomför dess beslut. Integrationsstrategen har ett
bra kontaktnät och menar att fokus i etablering för nyanlända måste finnas i tjänstemännens dagliga
arbete.

Beslutsunderlag
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Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen den 14 juni 2017
Motion från Den gröna alliansen i Vadstena och Vänsterpartiet
Protokollsutdrag KS 16 mars 2016, 34
Protokollsutdrag KF 27 april 2017, § 32

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till
Den gröna alliansen i Vadstena, att: Arne Sjöberg
Vänsterpartiet, att: Dag Källman
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KS/2016:7, KS/2017:161

§ 157
Svar på uppdrag till kommunstyrelsen om ordentliga beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige besluta att uppdraget är genomfört.

Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Uppdraget är genomfört.

Sammanfattning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 september 2016, § 82 beslutades att uppdra åt
kommunstyrelsen att tillse att beslut som ska underställas kommunfullmäktige innehåller information, som
ger kommunfullmäktige möjlighet att förstå förslaget i relevanta avseenden, till exempel inriktning,
behov/efterfrågan, målgrupp, storlek, tid för genomförande, ekonomisk omfattning och risker.
För närvarande pågår ett arbeta med att införa ett nytt styrsystem i kommunen, som bland annat ska ge
bättre styrbarhet, ökad effektivitet och stärkt identitet och legitimitet än tidigare styrsystem. I det nya
system ingår uppföljning som en del i årsprocessen. Därtill har beredningsprocessen för ärenden
förbättrats, exempelvis genom samberedning mellan förvaltningar i ärenden som ska till kommunstyrelsen
och/eller kommunfullmäktige, nya rubriker i tjänsteskriveler om ”finansiering” och ”samråd” samt
politiska ärendeberedningar inför alla sammanträden med kommunfullmäktige. Det pågår även ett arbete
med mallar för tjänsteskrivelsers utformning, där planerade nya rubriker är ”konsekvenser” och ”effekter”.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen den 14 juni 2017.
Protokollsutdrag från KF den 28 september 2016, § 82

Beslutet expedieras till
–
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KS/2017:149

§ 158
Årsredovisning 2016 Samordningsförbundet Västra Östergötland
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Samordningförbundet Västra
Östergötlands årsredovisning och revisionsberättelse 2016.
2. Styrelsen samt de enskilda förtroendevalda i samordningsförbundet Västra Östergötland
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Samordningförbundet Västra Östergötlands årsredovisning och revisionsberättelse 2016
godkänns.
2. Styrelsen samt de enskilda förtroendevalda i samordningsförbundet Västra Östergötland
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Sammanfattning
Samordningförbundet Västra Östergötlands har sammanfattat årsredovisning för 2016, vilken granskats av
revisorer. Revisorerna har tillstyrkt att redovisningen godkänns samt att styrelsen och ledamöterna beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse beteckning SN2016/261-701
Samordningförbundet Västra Östergötlands årsredovisning 2016 samt revisionsberättelse 2016, daterad
2017-04-24

Beslutet expedieras till
Samordningsförbundet Västra Östergötland
Tf ekonomichef
Tf socialchef
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§ 159
Rapport från Trygghet- och säkerhetsrådet
Kommunstyrelsens beslut
1. Rapporteringen godkänns.

Sammanfattning
Bo Gävfert, utredare, informerar om rådets sammansättning och verksamhet under året, hur rådet arbetar
och regionalt samarbete. Till hösten ska rådet åter rapportera till kommunstyrelsen och handlingsplanen
uppdateras.
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KS/2017:146

§ 160
Samråd vård och omsorg om arbetsplan
Kommunstyrelsens beslut
1. Arbetsplanen för 2017-2018 för Samråd vård och omsorg, inklusive de gemensamma
arbetsområdena, samt samrådets årsberättelse för 2016 godkänns.

Sammanfattning
Samråd vård och omsorgs arbetsplan beskriver regionens och länets kommuners gemensamma
arbetsområden för 2017-2018 inom samverkansområdet vård och omsorg. Arbetsplanen är framtagen
gemensamt mellan länets kommuner och regionen. Syftet är att alla invånare i Östergötland ska ges en god
vård och omsorg där huvudmannaskapsgränser inte utgör försvårande omständigheter. Fokus finns på
folkhälsa och jämlik vård med individfokus.
I ärendet medföljer också en årsberättelse för samrådet som beskriver arbetet under 2016.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse beteckning SN2017/97-701
Beslutsunderlag från Region Östergötland, daterad 2017-03-16
Arbetsplan 2017-2018 och årsberättelse för 2016 för Samråd vård och omsorg, daterade 2017-03-16

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
Socialnämnden (kommunstyrelsens beslut)
Jessica Lindh (kommunstyrelsens beslut)
Tommy Hallén (kommunstyrelsens beslut)
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KS/2016:169

§ 161
Samråd cirkusplatsen
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen har inget att erinra.
2. Om inkomna svar under samrådstiden inte i någon större utsträckning avviker från förslaget till
ny detaljplan för fastigheterna Vadstena 3:2 och Riddarsporren 1 med flera kan
samhällsbyggnadsnämnden anta detaljplanen.

Sammanfattning
Vadstena kommun har över åren tillsatt ett flertal utredningar för att kartlägga behovet av nya samt
ombyggda lokaler för kommunens behov av förskolor, fritidshem, grundskola, tillagningskök och lokaler
för en kulturskola. Under åren 2015–2016 har en lokalutredning genomförts och beslut om genomförande
har tagits av kommunfullmäktige. I utredningen föreslås att de nuvarande skolorna Katarinaskolan och
Petrus Magni skola komplettars med en ny skola på del av fastigheten Vadstena 3:2 för årskursena 4–6,
samtidigt som nuvarande S:t Persskolan avvecklas. En del i uppdraget har också varit att utreda behov av
ett tillagningskök för förskola och skola, samt förutsättningar att lösa måltidsbehovet inom social
förvaltning.
I detaljplanens syfte ingår bland annat även ny sträckning för gång- och cykelstråk, omläggning av
Pilgrimsvägen och hållplatser för skolbuss.
Planområdet ligger centralt i Vadstena mellan Hovsvägen och Pilgrimsvägen/Skänningegatan. Det utgörs
av delar av fastigheterna Vadstena 3:2, ”Cirkusplatsen”, och Vadstena 2:1 samt fastigheten
Riddarsporren 1. Samtliga fastigheter ägs av Vadstena kommun.
Planarbetet bedrivs som standardförfarande i enlighet med plan- och bygglagen 2010:900.
Standardförfarande kan tillämpas om förslaget till detaljplan är förenligt med översiktsplanen och
länsstyrelsens granskningsyttrande, inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor
betydelse. Detaljplan antas inte heller medföra en betydande miljöpåverkan.

Beslutsunderlag
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Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen den 14 juni 2017
Samrådshandling
Plankarta
Beslutet expedieras till
Samhällsbyggnadsnämnden (för kännedom)
Kommunfullmäktige (för kännedom)
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KS/2016:298

§ 162
Ändrad delegationsordning för kommunstyrelsens personalutskott
Kommunstyrelsens beslut
1. Förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen 2017 antas.

Sammanfattning
Kommunstyrelsens delegationsordning för 2017 föreslås förändras under punkt 1.7 där en särskild
kommentar lagts till. Kommentaren rör anställning av förvaltningschefer där samråd med
kommunstyrelsens personalutskott föreslås ske innan beslut om anställning fattas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsens sammanträde 2017-06-14.
Förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen 2017.

Beslutet expedieras till
Samtliga avdelningschefer inom kommunstyrelsens förvaltning.
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KS/2017:171

§ 163
Svar till revisorerna på granskningsrapport om arbetsmiljö och
personalförsörjning
Kommunstyrelsens beslut
1. Åtgärder för sjukfrånvaro och rehabilitering finns. För rekrytering och introduktion av nya
medarbetare finns väl utarbetade stöddokument.

Sammanfattning
Kommunens revisorer har med stöd av företaget Deloitte genomfört en förstudie av arbetsmiljö och
personalförsörjning i Vadstena kommun. Förstudien avgränsas till nämnderna, inklusive
kommunstyrelsen, och har genomförts med hjälp av statistisk analys, dokumentstudier och analys av
kommunens interna statistik. I förstudien finns iakttagelser och sammanfattande bedömning.
I förstudien konstateras bland annat att den totala sjukfrånvaron är lägre år 2016 jämfört med år 2015,
kultur- och utbildningsförvaltningen har en hög andel långtidssjukskrivna och sjukskrivningarna i
förskolans verksamhet fortsätter att öka. Den totala avgångsprocenten i kommunen har varit beständig
mellan år 2015 och år 2016, och den största andelen medarbetare som slutade under förra året gjorde det
på egen begäran då de gått vidare till en annan arbetsgivare.
Enligt förstudien bedöms att det för närvarande finns ett behov av att genomföra en fördjupad granskning
avseende sjukfrånvaro, med fokus på rehabiliteringsarbete inom kultur- och utbildningsnämnden. Vidare
bedöms att det för närvarande finns ett behov av att genomföra en fördjupad granskning avseende
rekryteringsprocessen och introduktion av nya medarbetare.
De insatser som kommunen gjort för att få ner sjukfrånvaron är bland annat enskilda samtal med
medarbetare som har hög korttidsfrånvaro och långtidssjukfrånvaro. Samtalet genomförs av förskolechef,
rektor eller annan chef med stöd av HR-konsult. Samtliga medarbetare med hög kort- eller
långtidsfrånvaro har haft eller är kallade till rehabiliteringssamtal kring frånvaro. Det pågår också ett så
kallat Hyfs-projekt, där Hyfs står för hygiensjuksköterska i förskolan. Projektet startades i höstas och
handlar i korthet om hygienfrågor kring rutiner gällande bland annat blöjbyten och matsituationer. I
projektet ingår även utbildning för personal i hygienfrågor.
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När det gäller rekrytering finns det väl utarbetade stöddokument i kompetensbaserad rekrytering.
Utbildning i kompetensbaserad rekrytering genomfördes av Malin Linderlöw för samtliga chefer för några
år sedan. Som stöd i rekrytering finns HR-konsult och HR-chef, det vill säga medarbetare som har
specialistkunskap i rekryteringsprocessen. De deltar också alltid i externa rekryteringar, undantagsfall finns
till exempel vid lärarrekryteringar. De rektorer som rekryterar själva har lång erfarenhet av rekrytering av
lärare. Till introduktion av nya medarbetare finns olika stöddokument framtagna, exempelvis checklistor,
planering av chefsintroduktion och informationsbroschyr för nyanställda. Nya chefer har också möjlighet
att utnyttja Iknow, en nätbaserad tjänst med olika utbildningsavsnitt inom ledarskap.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till kommunstyreslen den 14 juni 2017
Skrivelse från revisorerna
Förstudie av arbetsmiljö och personalförsörjning

Beslutet expedieras till
Revisorerna
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KS/2017:179

§ 164
Yttrande om hamnen i Borghamn
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom yttrandet till Sveaskog.

Sammanfattning
Med anledning av Sveaskogs planerade försäljning av sina fastigheter i Borghamn har Anders Agnemar,
Jan Engholm och Hans Rehnberg skickat en skrivelse, daterad den 24 maj 2017, till Sveaskog och
Näringsdepartementet. För kännedom har skrivelsen också skickats till Vadstena kommun och
Länsstyrelsen Östergötland. Till skrivelsen bifogas ett köpekontralt mellan Götha Canal Bolaget och
Kongl. Krige Collegium å Kongl. Majt. och Kronan från hösten 1842, där den senare vid köpet förbinder
sig att bland annat framgent underhålla Borghamns hamnbyggnad och se till att den förblir tillgänglig för
dem som söker skydd där.
Med skrivelsen vill de uppärksamma berörda parter på det ansvar för framtida underhåll av hamnen, som
staten tog när den förvärvade anläggningen av kanalbolaget. De anser att ett fortsatt statligt ägande är
väsentligt för att säkra ett långsiktigt underhåll av hamnen och garantera allmänhetens tillträde till den.
Med denna skrivelse och mot bakgrund av ovanstående vill Vadstena kommun understryka vikten av ett
fortsatt statligt ägande av hamnen i Borghamn. Enligt köpekontraktet har staten förbundit sig ett visst
ansvar för hamnen. Om kontraktets villkor och förbehåll angående underhåll på och tillgänglighet till
hamnbyggnaden inte längre gäller, menar Vadstena kommun att Sveaskog ändå kan beakta detta med
tanke på planerad försäljning. Vadstena kommun anser att ett fortsatt statligt ägande av hamnen i
Borghamn är mycket viktigt, för att säkra ett långsiktigt underhåll av hamnen och garantera allmänheten
tillträde.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen den 14 juni 2017
Skrivelse till Sveaskog och Näringsdepartementet med bifogad kopia på köpekontraktet, KS 2017:179,
2017.1066
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Beslutet expedieras till
Sveaskog, Att: vd och styrelseordförande, Torsgatan 4, 105 22 Stockholm
Näringsdepartementet, Regeringskansliet, 103 33 Stockholm (för kännedom)
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§ 165
Beslut om tillförordnad kommundirektör
Kommunstyrelsens beslut
1. Martin Berry blir tillförordnad kommundirektör från och med 2017-06-14 och till vidare.

Sammanfattning
Kommundirektören har arbetsbefriats tills vidare och därför behövs en tillförordnad kommundirektör.
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§ 166
Uppdrag om medborgardialog
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommundirektören uppdras att planera och genomföra en eller flera medborgardialoger med
ålderskategorin 65+ i Vadstena kommun.
2. Medborgardialogen ska genomföras under hösten 2017.
3. Kommunstyrelsen ska hållas löpande informerad.

Sammanfattning
Vadstena kommun har som organisation behov av att på ett strukturerat sätt ta del av vad kommunens
invånare i ålderskategorin 65+ tycker, tänker och önskar när det gäller kommunal service, tjänster och
verksamhet. 65+ är en viktig och betydande del av Vadstena kommuns befolkning och insatser av
individer och grupper ur denna ålderskategori är många gånger avgörande för Vadstenas rika kultur- och
fritidsliv. 65+ är dessutom betydande konsumenter av kommunala tjänster och kommunal service.
Vadstena kommun bör därför som organisation hitta sätt att lyssna in och ta tillvara de synpunkter, idéer
och förslag som denna viktiga samhällsgrupp har att erbjuda. Av denna anledning föreslås
kommunstyrelsen uppdra åt kommundirektören att planera och genomföra en eller flera
medborgardialoger medålderskategorin 65+ under hösten 2017.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsens sammanträde 2017-06-14.

Beslutet expedieras till
Kommunfullmäktige (för kännedom)
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§ 167
Fokusområden för Samrådet för näringslivsutveckling
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att i samråd med kommunstyrelsens presidium ta
fram förslag på fokusområden för Samrådet för näringslivsutveckling.

Sammanfattning
Samrådet för näringslivsutveckling beslutade vid sitt sammanträde den 9 juni 2017 att ge samtliga
kommuner i länet i uppdrag, att senast den 30 juni 2017 inkomma med en lista med 3-5 områden som är
viktiga att arbeta vidare med i samrådet, och som bör ingå i arbetsplanen.

Beslutsunderlag
Skrivelse från Region Östergötland, KS 2017:83
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KS/2017:8

§ 168
Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
1. Redovisningen godkänns.

Sammanfattning
Delegationsbeslut under perioden 6 maj–2 juni 2017 redovisas på dagens sammanträde.
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§ 169
Information om motioner, medborgarföslag och uppdrag till
kommunstyrelsen
Sammanfattning
Christina Andersson, kommunsekreterare, informerar om handläggning av uppdrag, motioner och
medborgarförslag på kommunstyrelsens förvaltning. Informationen är en av de kvartalsvisa som ges till
kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen noterar informationen.
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§ 170
Information om internwebb i oktober
Sammanfattning
Christina Andersson, kommunsekreterare, informerar om att i samband med kommunstyrelsens
sammanträde i oktober kommer kommunikationschef Sofia Löf att informera om internwebben, vilket
beräknas ta cirka 30 minuter.
Kommunstyrelsen noterar informationen.
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§ 171
Information om silon
Sammanfattning
Det finns ingen ny information i ärendet.

Justeras: _________________________________________________

Vadstena kommun
Klosterledsgatan 35 TEL 0143-150 00 FAX 0143-151 90
E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB www.vadstena.se

592 80 Vadstena

BESÖKSADRESS

45 (46)

Kommunstyrelsen protokoll 2017-06-14

§ 172
Information om försäljning av Rogslösa 1:2
Sammanfattning
Det finns ingen ny information i ärendet.

Justeras: _________________________________________________

Vadstena kommun
Klosterledsgatan 35 TEL 0143-150 00 FAX 0143-151 90
E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB www.vadstena.se

592 80 Vadstena

BESÖKSADRESS

46 (46)

Kommunstyrelsen protokoll 2017-06-14

KS/2016:163, KS/2016:177, KS/2017:105, KS/2017:159, KS/2017:163, KS/2017:31, KS/2017:36,
KS/2017:54, KS/2017:60

§ 173
Meddelanden och handlingar för kännedom
Sammanfattning
Meddelanden/handlingar för kännedom under perioden 6 maj–2 juni 2017 delges på dagens
sammanträde.
Kommunstyrelsen noterar informationen.
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