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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2018-10-30

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 117 Dnr 2018/90

Utredning om effekterna av att bilda en 
stadshuskoncern

Arbetsutskottets förslag till beslut
1. Fullmäktige beslutar att bilda en aktiebolagsrättslig koncern med 

benämningen Ludvika Kommun Stadshus AB som moderbolag från och 
med 1 januari 2019. 

2. Fullmäktige överlåter samtliga aktier i Ludvika Kommunfastigheter AB med 
tillhörande dotterbolag samt VB-kraft, WessmanBarken vatten och 
återvinning AB, VB energi AB till Ludvika Kommun Stadshus AB för en 
köpeskilling på 522 794 000 kr genom en lånerevers mellan Ludvika 
kommun och Ludvika Kommun Stadshus AB. 

3. Fullmäktige antar bolagsordning för moderbolaget Ludvika Kommun 
Stadshus AB daterat den 18 oktober 2018.

4. Fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att bilda Ludvika Kommun 
Stadshus AB och vidta de åtgärder som i övrigt krävs för bildandet av den 
aktiebolagsrättsliga koncernen. 

5. Fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta förslag till 
styrdokument för bolagskoncernen i syfte att ge en samlad och 
övergripande struktur för hur ägarstyrning ska ske. 

6. Under förutsättning att fullmäktige beslutar enligt punkt fyra och fem 
föreslår förvaltningen att kommunstyrelsen ger kommunchefen följande 
uppdrag:

 Bilda Ludvika Kommun Stadshus AB och vidta de åtgärder som i 
övrigt krävs för bildandet av den aktiebolagsrättsliga koncernen.

 Utarbeta förslag till styrdokument för bolagskoncernen i syfte att ge 
en samlad och övergripande struktur för hur ägarstyrning ska ske. 

Sten G Johansson (V) deltar inte beslutet.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beskrivning av ärendet
Ludvika kommun bedriver idag en del av sin verksamhet genom hel- eller 
delägda aktiebolag. Aktierna av dessa bolag ägs av kommunen men bolagen 
ingår inte i en aktiebolagsrättslig koncern med ett moderbolag som ägare. 

Flera kommuner har på senare tid sett över sina principer för företagsägande i 
syfte att aktivera sin ägarroll. En utgångspunkt som varit naturligt är att 
kommunala ledningsfunktionen måste bygga på ett helhetsperspektiv över den 
kommunala organisationen. Utrymme måste i detta sammanhang skapas för att 
tillgodose såväl demokrati- som effektiviseringsaspekter. Ett sådant synsätt har 
också tydlig förankring i kommunallagen, som markerar kommunens ledande 
roll och företagens underordnade ställning. 

Kommunchefen fick i uppdrag av kommunstyrelsen den 10 april 2018 § 76 att 
utreda effekterna av ett bildande av kommunkoncern. 

PwC fick uppdraget att utreda effekterna av bildandet av en kommunkoncern 
med fokus på ägarstyrning. I rapporten redovisas hur en gemensam 
kommunkoncern skulle kunna bildas och vilka eventuella skattemässiga 
konsekvenser dessa alternativ skulle ha.  

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag är att bilda nytt bolag med namnet 
Ludvika Kommun Stadshus AB vars uppgift är att agera moderbolag. Ludvika 
kommun överlåter sedan kommunens aktier KommunFastigheter AB med 
tillhörande moderbolag samt VB-kraft, WessmanBarken vatten och återvinning 
AB, VB-energi till Ludvika kommun stadshus AB. Resultatet blir att 
kommunen äger samtliga aktier i moderbolaget och moderbolaget äger samtliga 
aktier i dotterbolagen och därmed bildar en koncern.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 8 oktober 2018. 
2. PwC:s rapport, bildande av stadshuskoncern i Ludvika kommun, daterad 

den 24 september 2018. 
3. Ränteavdragssimulering, daterad den 23 oktober 2018.
4. Bolagsordning för moderbolaget, Ludvika kommun Stadshus AB, daterad 

den 29 oktober 2018. 

______

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2018-10-30

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 118 Dnr 2018/228

Gemensam överförmyndarnämnd

Arbetsutskottets förslag till beslut
1. Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika, Smedjebacken och Säters kommun 

bildar från och med 1 januari 2019 en gemensam överförmyndarnämnd. 

2. Fullmäktige antar reglemente för den gemensamma 
överförmyndarnämnden, reglementet inkom den 14 september 2018. 

3. Fullmäktige godkänner det reviderade samverkansavtalet, avtalet inkom den 
14 september 2018. 

4. Besluten gäller under förutsättning att samtliga medlemskommuner fattar 
likalydande beslut. 

Beskrivning av ärendet
Styrgruppen för Överförmyndare i samverkan Falun- Borlängeregionen föreslår 
att de samverkande kommunerna bildar en gemensam överförmyndarnämnd 
från och med 1 januari 2019. 

Några av fördelarna med en gemensam nämnd istället för nuvarande system 
med en styrgrupp och enskilda överförmyndare är att rättssäkerheten ökar och 
mer enhetliga bedömningar i de olika kommunerna görs. Nämnden föreslås 
sammanträda månatligen, vilket medför ökade kostnader i form av ersättningar 
till nämndens ledamöter. Alla samverkande kommuner föreslås få en ledamot 
och en ersättare i den gemensamma överförmyndarnämnden. 

Sammantaget finner kommunstyrelsens förvaltning att fördelarna väger tyngre 
än eventuella ökade kostnader i form av ökade ersättningar till de 
förtroendevalda. Ludvika kommuns andel av Överförmyndare i samverkan 
Falun- Borlängeregionen kostnader är 16 procent. Av protokoll framgår att den 
totala budgeten föreslås öka med 315 tkr från 2018 till 2019, en ökning på cirka 
fyra procent. Kommunstyrelsens förvaltning uppmärksammar fullmäktige på 
detta då fullmäktige den 28 maj 2018 § 98 beslöt skriva upp ramen med en 
procent.  

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 19 oktober 

2018. 
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2. Tjänsteskrivelse ”Gemensam överförmyndarnämnd för mandatperioden 
2019-2022”, daterad den 27 april 2018. 

3. Reglemente för gemensam överförmyndarnämnd, inkom den 14 september 
2018.

4. Samverkansavtal om gemensam överförmyndarnämnd och gemensam 
organisation i Falun-Borlängeregionen, inkom den 14 september 2018. 

5. Yttrande från Ludvika kommuns överförmyndare, daterat den 14 augusti 
2018. 

6. Protokoll från Överförmyndare i samverkan Falun- Borlängeregionen, 24 
april 2018 samt bilaga till § 9. 

______

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2018-10-30

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 119 Dnr 2018/380

Bolagsordning för WBAB WessmanBarken Vatten & 
Återvinneing AB

Arbetsutskottets förslag till beslut
Fullmäktige antar bolagsordning för WessmanBarken Vatten & Återvinning AB 
daterat den 18 september 2018. 

Beskrivning av ärendet
Den 8 oktober 2018 inkom WessmanBarken Vatten & Återvinning AB 
(WBAB) med förslag till ny bolagsordning. 

Vid WBAB:s styrelsemöte den 18 september 2018 § 18056 behandlades förslag 
till ny bolagsordning. Bolagsordningen har skickats till Smedjebackens kommun 
och Ludvika kommun för antagande i respektive fullmäktige. Revideringen 
avser § 11, kallelse och bolagstämma, där hanteringen kring kallelsens 
distribution har klargjorts. Revideringen tydliggör att kallelsens utskick ska ske 
via e-post eller annan digital media, alt. via brev för de som inte har tillgång till 
dator/internet. 

Kommunstyrelsens förvaltning anser att revideringen är betydande. I en 
bolagsordning ska det framgå hur man sammankallar till bolagstämman. I den 
aktuella bolagsordningen har inte denna detalj klargjorts. I övrigt har 
förvaltningen inget att erinra enligt föreliggande förslag. Dock vill förvaltningen 
påvisa att vid en revidering i framtiden föreslås att istället använda synonymen 
”digital distribution”.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att fullmäktige antar bolagsordning för 
WessmanBarken Vatten & Återvinning AB daterat den 18 september 2018.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 12 oktober 

2018. 
2. Förslag till ny bolagsordning för WBAB, WessmanBarken Vatten & 

Återvinning AB, daterad den 18 september 2018
3. Protokoll från WBAB:s styrelsemöte daterad en 18 september 2018. 

______
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Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2018-10-30

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 120 Dnr 2018/360

Uppdrag att utreda eventuell sammanslagning av IT-
verksamheten i Ludvika och Smedjebackens 
kommuner

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att utreda 
möjligheten att slå samman IT-verksamheterna i Ludvika och Smedjebackens 
kommuner.

Beskrivning av ärendet
Ludvika och Smedjebackens kommuner samarbetar sedan länge inom flera 
olika verksamheter, bland annat IT. Kommuncheferna har det senaste året 
tillsammans med IT-cheferna i de båda kommunerna fört en dialog kring 
möjligheter att utveckla samverkan. Nödvändigheten att stärka samverkan har 
bland annat sin grund i den snabba teknikutvecklingen, verksamhetens relativa 
sårbarhet och det många gånger stora beroendet av externa konsulter. Det 
förändrade regelverk kring kommunal samverkan (prop. 2017/2018:151), som 
trädde i kraft 1 juli 2018, möjliggör mer långtgående samverkan och stödjer ett 
utvecklat samarbete mellan kommuner.

En gemensam IT-organisation skulle syfta till att vara bättre rustad att möta 
dagens och framtida behov av stöd för digitalisering i verksamheterna, ökande 
krav på hög IT-säkerhet, kompetensförsörjningsbehoven samt kunna förstärka 
och effektivisera arbetet med kvalitetsförbättringar av leverans och service av all 
IT-drift till verksamhetens kunder (förvaltningar, bolag och 
kommunalförbund). 

Kommuncheferna har i samråd med IT-cheferna identifierat en gemensam IT-
organisation med en tydlig ledningsstruktur som den lösning som är 
eftersträvansvärd. För att kunna fortsätta processen bör kommunstyrelsen ge 
kommunchef i uppdrag att genomföra en för de båda kommunerna gemensam 
utredning. Utredningen ska omfatta uppdrag, organisation och finansiering av 
en gemensam organisation med tillhörande konsekvensbeskrivning.  

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 28 september 2018.
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Behandling
HåGe Persson (M) och Johnny Karlsson (L) yrkar bifall till förvaltningens 
förslag. 

______

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-10-30

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 121 Dnr 2018/361

Yttrande över granskning av detaljplan gällande 
ändring för del av kvarteret Orren i Ludvika centrum.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott har inte något att erinra mot förslaget

Beskrivning av ärendet
Fullmäktige antog den 24 april 2017 § 68 en ny detaljplan för kvarteret Orren. 
Tilläggsändringen föreslogs på Ludvika kommuns planberedning den 8 juni 
2018. 

Syftet med tillägget är att ge större möjligheter att bygga bostäder genom att 
ändra detaljplanen så att nuvarande bullerförordning kan tillämpas. 

Planområdet ligger i Ludvika centrum vid Engelbrektsgatan, Fredsgatan och 
Carlavägen. Planändringen är i linje med översiktsplanen och den bedöms inte 
medföra betydande miljöpåverkan. Planärendet genomförs med 
standardförfarande.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 5 oktober 2018. 
2. Samrådshandling, daterad 28 augusti 2018.
3. Tillägg till planbeskrivning, upprättat i september 2018.
4. Tillägg till planbestämmelser, upprättat i september 2018.

______

Beslut skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen för verkställighet
Akten 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2018-10-30

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 122 Dnr 2018/372

Yttrande över granskning av ny detaljplan gällande 
del av Brunnsvik 1:68 i Ludvika kommun

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott har inget att erinra mot det nya förslaget. 

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 31 januari 2018 § 3 att genomföra en 
granskning av detaljplan för del av Brunnsvik 1:68 i Ludvika kommun. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 21 mars 2018 § 44 att inte 
erinra mot förslaget. Tidigare ansågs planen hanteras enligt reglerna för ett 
utökat förfarande. Efter samråd och första granskning har nu ärendet bedöms 
inte medföra stora förändringar och inte heller någon strategisk plan. Detta 
innebär att detaljplanen kan övergå till ett standardförfarande och ett nytt 
utlåtande i ärendet krävs. 

Planområdet ligger i Brunnsvik nordväst om Ludvika tätort längsmed 
riksväg66/länsväg 245, och omfattar fastigheten Brunnsvik 1:68 som i sin 
helhet ägs av Stora Brunnsvik AB. Syftet med detaljplanen är att göra 
planområdet mer flexibelt för olika sorters användning i jämförelse med 
gällande detaljplan.  Strandskyddet har upphävts enligt beslut från 
Länsstyrelsen. Planen avviker inte från gällande översiktsplan och bedöms inte 
medföra betydande miljöpåverkan. 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutar att inte ha något att erinra mot den nya detaljplanen. 

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 5 oktober 2018. 
2. Planbeskrivning upprättad i september 2018. 
3. Granskningsutlåtande 1, upprättad i september 2018. 
4. Utredning om kulturvärdet Brunnsviks folkhögskola, upprättad i december 

2017.
5. Riskutredning i planprocessen, del av Brunnsvik 1:68, Ludvika version 2, 

upprättade i juli 2017.
6. Skötselplan inom detaljplanen för del av Brunnsvik 1:68, upprättad i 

februari 2018. 
7. Bullerberäkning upprättad i mars 2018.  
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8. Plankarta, upprättad i december 2017.
______

Beslut skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen för verkställighet
Akten 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2018-10-30

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 123 Dnr 2017/139

Uppdrag att revidera handikappolicy, riktlinjer och 
ansvarig för fysisk tillgänglighet

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen uppdrar till vård- och omsorgsnämnden att revidera 
handikappolicyn. Policyn ska vara reviderad och klar senast tredje kvartalet 
2019.  

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunallagen utövar kommunstyrelsen tillsynsplikt gentemot övriga 
nämnder. Kommunstyrelsens förvaltning har noterat att handikapprådet år 
2014 kom med ett önskemål om att uppdatera nuvarande policy, komplettera 
den med en riktlinje samt utse en namngiven tjänsteman inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen som arbetar med fysisk tillgänglighet. 

Önskan gick på remiss till samhällsbyggnadsförvaltningen år 2017, som 
konstaterade att frågan om fysisk tillgänglighet berör så många av 
förvaltningens verksamhetsområden så den måste genomsyra hela 
verksamheten. I övrigt ställde förvaltningen sig bakom en revidering av befintlig 
policy. Därefter gick ärendet till handläggning till vård- och 
omsorgsförvaltningen, men förvaltningen har inte uppfattat att de fått ett 
uppdrag då allting bottnar i ett önskemål. 

Enligt den av fullmäktige antagna riktlinjen för styrdokument i Ludvika 
kommun ska styrdokument ses över en gång per mandatperiod. Nuvarande 
handikappolicy antogs av fullmäktige den 26 april 2007 § 102. Vård- och 
omsorgsförvaltningen har gjort en översyn av handikapprådets reglemente 
under året och i förvaltningens förslag till reglemente har man föreslagit att 
rådet byter namn från handikappråd till tillgänglighetsråd. Detta är även något 
som måste tas i beaktande i samband med en revidering av handikappolicyn. 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunstyrelsen uppdrar till vård- 
och omsorgsnämnden att revidera handikappolicyn utifrån gällande riktlinjer 
för styrdokument i kommunen. Uppdraget ska vara slutfört senast tredje 
kvartalet 2019. Huruvida det fortfarande behövs en handikappolicy (eller en 
tillgänglighetspolicy) eller om det ska vara en strategi eller riktlinje som tas fram 
tar kommunstyrelsens förvaltning inte ställning till. 
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Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 3 oktober 2018.
2. Önskemål från handikapprådet, daterat den 8 maj 2014. 
3. Yttrande från samhällsbyggnadsförvaltningen, daterat den 9 juni 2017.
______

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2018-10-30

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 124 Dnr 2018/279

Svar på motion - Öppna ett återvändarcenter i Ludvika

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen.

Beskrivning av ärendet
Pär Öberg (SD) har lämnat in en motion där han yrkar på att ett 
återvändarcenter ska öppnas i Ludvika kommun. Han yrkar vidare på att 
kommunen ska bekosta hemresa och eventuellt etableringsstöd. Information 
ska förmedlas både via utskick och fysiska möten i första hand till alla 
utrikesfödda som kommit efter 1975 och nolltaxerat de senaste fem åren.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att fullmäktige avslår motionen. Ett av 
kommunens mål är att vara en tillväxtkommun och ha en fortsatt 
befolkningsökning. För att nå målet är det viktigt att kommunen jobbar aktivt 
för snabbare integration och etablering på arbetsmarknaden, inte jobbar med att 
få kommuninvånare att på frivillig basis återvända till sina gamla hemländer. 

Förvaltningen konstaterar även att Migrationsverket har i uppdrag att underlätta 
för flyktingar och andra skyddsbehövande med uppehållstillstånd som frivilligt 
vill återvandra till sina hemländer. Via Migrationsverket har icke svenska 
medborgare möjlighet att söka om ekonomiskt stöd vid återvandring. 
Likställighetsprincipen i kommunallagen ställer även krav på att kommunen ska 
behandla alla medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. 
Förvaltningen anser att det blir frågan om olika behandling om kommunen ska 
peka ut särskilda grupper men inte andra. 

Slutligen konstaterar kommunstyrelsens förvaltning att försök med enheter som 
jobbar med återvandring i kommuner gjorts, bland annat i Göteborg. Den 
enheten var verksam i tio år men lades ned då ärendena var få och 
verksamheten inte var ekonomiskt försvarbar. Förvaltningen har svårt att se att 
en kommun av Ludvikas storlek skulle få ekonomin i ett återvändarcenter att gå 
ihop. 

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 19 september 

2018. 
2. Motion ”Öppna ett återvändarcenter i Ludvika”, daterad 27 juni 2018.
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______

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-10-30

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 125 Dnr 2017/194

Månadsvis redovisning av sjukfrånvaro

Beslut
Arbetsutskott noterar sjukfrånvarostatistiken för september månad 2018.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens förvaltning har uppdraget att rapportera aktuell 
sjukfrånvarostatistik varje månad till kommunstyrelsens arbetsutskott (Dnr 
2017/194). Referensmånad är januari 2013 då sjukfrånvarofrekvensen var 9,3 
procent.

I september månad 2018 var sjukfrånvaron för kommunen som helhet 9,1 
procent. Det är 2,4 procentenhet högre än föregående månad (6,7 %) och 1,3 
procentenhet högre än september 2017 (7,8 %).

Det finns en skillnad i hur sjukfrånvaron fördelar sig på olika dagintervaller för 
kommunen som helhet, om man jämför september föregående år med 
september i år:

- 1-7 sjukdagar: från 2,6 till 3,4 procent.

- 8-59 sjukdagar: från 1,7 till 2 procent.

- 60-365 sjukdagar: från 2 till 2,5 procent.

- 366 och fler sjukdagar: från 1,5 till 1,1 procent.

Sjukfrånvarons fördelning per dagintervaller ser olika ut mellan åren för 
förvaltningarna.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 29 oktober 

2018. 
2. Sjukfrånvaro jan 2013 – sep 2018.
3. Sjukfrånvaro per dagintervall sep 2017-sep 2018.
______

Beslut skickas till
Anmälan kommunstyrelsen
Akten

18


	Protokoll förstasida
	Utredning om effekterna av att bilda en stadshuskoncern
	Beslut KSAU 2018-10-30
Utredning om effekterna av att bilda en stadshuskoncern
	Sida 1
	Sida 2


	Gemensam överförmyndarnämnd 
	Beslut KSAU 2018-10-30
Gemensam överförmyndarnämnd 2019-2022
	Sida 1
	Sida 2


	Bolagsordning för WBAB WessmanBarken Vatten & Återvinneing AB
	Beslut KSAU 2018-10-30
Bolagsordning för WBAB WessmanBarken Vatten & Återvinneing AB
	Sida 1
	Sida 2


	Uppdrag att utreda eventuell sammanslagning av IT-verksamheten i Ludvika och Smedjebackens kommuner
	Beslut KSAU 2018-10-30
Uppdrag att utreda eventuell sammanslagning av IT-verksamheten i Ludvika och Smedjebackens kommuner
	Sida 1
	Sida 2


	Yttrande över granskning av detaljplan gällande ändring för del av kvarteret Orren i Ludvika centrum.
	Beslut KSAU 2018-10-30
Yttrande över granskning av detaljplan gällande ändring för del av kvarteret Orren i Ludvika centrum.

	Yttrande över granskning av ny detaljplan gällande del av Brunnsvik 1:68 i Ludvika kommun
	Beslut KSAU 2018-10-30
Yttrande över granskning av ny detaljplan gällande del av Brunnsvik 1:68 i Ludvika kommun
	Sida 1
	Sida 2


	Uppdrag att revidera handikappolicy, riktlinjer och ansvarig för fysisk tillgänglighet
	Beslut KSAU 2018-10-30
Uppdrag att revidera handikappolicy, riktlinjer och ansvarig för fysisk tillgänglighet
	Sida 1
	Sida 2


	Svar på motion - Öppna ett återvändarcenter i Ludvika
	Beslut KSAU 2018-10-30
Svar på motion - Öppna ett återvändarcenter i Ludvika
	Sida 1
	Sida 2


	Månadsvis redovisning av sjukfrånvaro
	Beslut KSAU 2018-10-30
Månadsvis redovisning av sjukfrånvaro


