Dnr 2020/82

Kommunstyrelsen

Remissammanställning – Strategi för att stärka barns
rättigheter i Haninge kommun
Haninge kommun har arbetat strategiskt med barnkonventionen i många år
genom nationella, regionala samarbeten och implementering i
organisationen. Inför att barnkonventionen blivit lag 1 jan 2020 har arbetet
med implementeringen intensifierats och kommunen har varit en
pilotkommun i UNICEF Sveriges arbete med barnkonventionen. Det har
resulterat i att Haninge har fått utmärkelsen barnrättskommun av UNICEF
Sverige samt att det finns ett förslag till strategi och att en barnrättsgrupp har
bildats.
Förslag till strategi för att stärka barns rättigheter i Haninge kommun har
skickats ut på remiss till kommunens samtliga nämnder och bolag samt till
utvalda externa instanser för synpunkter under perioden 2020-02-01 till 202005-03.
Sammanlagt har 19 remissvar inkommit. Generellt har remissvaren varit
positiva till strategin. Nedan beskrivs och besvaras de synpunkter om
förändringar och önskningar om förtydliganden som har inkommit.
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Statliga och regionala instanser
Region Stockholm
Region Stockholm har meddelat att de avstår från att lämna yttrande.
Södertörnskommunerna och nätverkskommunerna
Botkyrka kommun
1. Botkyrka kommun anser att det är positivt att Haninge kommun
upprättar en kommunövergripande strategi för att stärka barns
rättigheter. Strategin är väl avvägd och nära kopplad till
barnkonventionens grundläggande artiklar. Styrkan att strategin är att
den kommunövergripande och att en kommunövergripande
uppföljning kommer att ske årligen.
Botkyrka kommun anser att strategin är omfattande och kommer att
innebära omfattande förändringar för alla kommunens förvaltningar
och bolag. Det finns en begränsad ledning från lagstiftaren kring hur
barnkonventionen bör implementeras i kommunernas verksamhet.
Mot bakgrund av detta anser Botkyrka kommun att strategin bör
konkretiseras och kompletteras med en implementeringsplan som
både är kommunövergripande och som också riktar sig mot de
specifika förvaltningarna och bolagen.
Kommentar: Strategin för att stärka barns rättigheter i Haninge
kommun är ett kommunövergripande styrdokument. Strategin
behandlar inte hur eller på vilket sätt arbetet ska genomföras.
Processer och rutiner för planering, prioritering, genomförande och
uppföljning beskrivs i andra styrdokument. Yttrandet innebär ingen
ändring i strategin. Yttrandet kommer att beaktas i det fortsatta arbetet
med genomförandet av strategin.
2. Botkyrka kommun anser att det bör utses en central funktion för att
följa implementeringsprocessen och ansvara för den
kommunövergripande uppföljningen.
Kommentar: Haninge kommun tackar för ett bra förslag och
konstaterar att förslaget ligger inom ramen för genomförandet av
strategin. Yttrandet medför inga ändringar av strategin.
Huddinge kommun
Huddinge kommun har meddelat att de avstår från att svara på remissen.
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Karlskoga kommun
1. Karlskoga kommun ställer sig bakom Haninge kommuns strategi för
att stärka barnets rättigheter.
Kommentar: Haninge kommun tackar för yttrandet och konstaterar att
det inte innebär några ändringar av strategin.
2. Rubrik 3.2 avser barnkonventionens artikel om barnets bästa. I
beskrivningen framgår att barn har rätt till delaktighet och inflytande i
frågor som berör dem. Denna formulering kan med fördel förflyttas till
rubrik 3.4 som avser att barn har rätt att uttrycka sin mening.
Kommentar: Haninge kommun tackar för förslaget. Förslaget kommer
att tas hänsyn till inför antagandet.
3. Begreppet inflytande föreslås att inte användas då begreppet inte
förekommer i FN:s konvention om barnets rättigheter.
Kommentar: Haninge kommun tackar för förslaget. Förslaget kommer
att tas hänsyn till inför antagandet.
4. Ett förslag är att i genomförandet, ange att arbetet ska utgå från
Sveriges Kommuner och Regioners olika perspektiv inom barnrätt.
Dessa perspektiv är: barnets perspektiv, barnperspektiv och
barnrättsperspektiv. Detta för att Haninge kommun ska kunna få en
helhetsbild på arbetet med barnrättsfrågor.
Kommentar: Haninge kommun beaktar synpunkten i kommande
implementering och konstaterar att det inte innebär någon justering av
strategin.
5. Yttrande avseende bilaga: Förslag på uppföljning:
a.Allmänna synpunkter - Karlskoga kommun anser att det är en
framgångsfaktor att uppföljningen av barnrättsarbetet sker
kontinuerligt samt är kopplade till Sveriges Kommuner och
Regioners tillämpningsnycklar.
Kommentar: Uppföljningsstrukturen, områden och frågor är
direkt hämtade ifrån SKR:s tillämpningsnycklar. Viss
anpassning har gjorts utifrån lokala förutsättningar i kommunen.
b.Effektmål - Ett sätt att få med barnets perspektiv i strategin är att
skapa ett effektmål om barnets egna upplevelser om huruvida
barnets rättigheter uppfylls. Ett förslag till förtydligande är att
ange barn i det tredje effektmålet. Detta för att lyfta fram barnet
i strategin.
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Kommentar: Haninge kommun tackar för förslaget. Inför
antagandet justeras bilagan i enlighet med yttrandet.
c. Uppföljning – periodicitet - Förslag om vad enkäten ska mäta, är
huruvida kunskaperna om FN:s konvention om barnets
rättigheter används i praktiken i verksamheterna. Detta för att
en mätning om barnkonventionen är känd av medarbetare och
förtroendevalda, inte är en garanti för att kunskaperna används
i arbetet/uppdraget.
Kommentar: Haninge kommun tackar för förslaget. Förslaget
beaktas i den kommande utformningen av enkäten.
d.Uppföljning – metodik - Uppdatera namnet SKL till SKR och skriv
ut hela namnet Sveriges Kommuner och Regioner för att
enklare förstå vad som avses för organisation.
Kommentar: Haninge kommun tackar för noteringen och kommer
att genomföra den redaktionella förändringen.
e.Rapportering av resultat - Avsnittet om barnrätt i
kvalitetsberättelsen behöver vara obligatoriskt. Detta då
verksamheterna berörs av FN:s konvention om barnets
rättigheter.
Kommentar: Haninge har valt att barnrätt inte ska vara
obligatoriskt avsnitt i kvalitetsberättelser för alla nämnder.
Kvalitetsberättelser omfattar inte samtliga områden med lagkrav.
Obligatoriska och återkommande avsnitt minskar möjligheten att
anpassa kvalitetsberättelsen efter aktuella
kvalitetsutvecklingsområden.
Nykvarns kommun
Nykvarns kommun ställer sig bakom strategin för att stärka barns rättigheter i
Haninge kommun.
Kommentar: Haninge kommun tackar för yttrandet och konstaterar att det
inte innebär några ändringar av strategin.
Nynäshamns kommun
Nynäshamns kommun har inte något att erinra mot förslaget till strategi.
Kommentar: Haninge kommun tackar för yttrandet och konstaterar att det
inte innebär några ändringar av strategin.
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Salems kommun
Salems kommun anser att strategin för att stärka barns rättigheter i Haninge
kommun har belyst de övergripande delarna av barnkonventionens syfte. De
anser även att det är bra att låta uppföljningen ske som en del av det
systematiska kvalitetsarbetet för att säkerställa kontinuitet.
Kommentar: Haninge kommun tackar för yttrandet och konstaterar att det
inte innebär några ändringar i strategin.
Örebro kommun
6. Inledning - Skydd och påverkansmöjligheter
Örebro kommun påpekar att artiklarna belyser mer än skydd och
påverkansmöjligheter och ger förslag att skrivningen utvecklas för att
lyfta fram fler delar.
Kommentar: Haninge kommun noterar synpunkten och
konstaterar att det inte innebär någon justering av
strategin.
1. Örebro kommun föreslår att artiklarna 2, 3, 6 och 12, som är
vägledande i barnkonventionen, skrivs ut om inte läsaren känner till
dessa.
Kommentar: Haninge kommun tackar för förslaget. Strategins rubriker
kommer att kompletteras med artikelnummer.
2. 4.1 Ett gemensamt arbetssätt
Kommunens verksamheter för barn samverkar i en gemensam
process som placerar barns bästa i ett helhetsperspektiv. Örebro
kommun föreslår att detta kan utvecklas så att läsaren kan få en
förståelse kring vad det handlar om.
Kommentar: Haninge kommun tackar för ett bra förslag och
konstaterar att förslaget ligger inom ramen för genomförandet av
strategin. Yttrandet medför inga ändringar av strategin.
3. 4.5 Uppföljning sker kontinuerligt
Det framgår i strategin att resultaten kan återrapporteras i
kvalitetsberättelser. En uppföljning av strategin sker en gång per
mandatperiod.
Örebro kommun föreslår att ändra kan till ska så att återrapportering
kommer göras med kontinuitet.
Kommentar: Haninge kommun tackar för förslaget. Inför antagandet
justeras strategin i enlighet med yttrandet.
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Haninge kommuns nämnder
Grund- och förskolenämnden
1. Grund- och förskolenämnden noterar att årtalet 2020 i titeln bör
justeras; årtalet tas bort alternativt omfatta mandatperioden 20202022.
Kommentar: Inför antagandet justeras strategin i enlighet med förslaget
om att stryka årtalet.
2. Nämnden ger förslag på att information om barnkonventionen och
arbetet med denna bör ges såväl vid den övergripande
introduktionsutbildningen för nyanställda som vid
förvaltningsintroduktionen.
Kommentar: Kommunstyrelseförvaltningen ser positivt på förslaget och
konstaterar att det ligger inom ramen för genomförandet av strategin.
Vilket inte föranleder till någon justering av strategin.
3. Nämnden anser att barnrättsgruppens sammansättning och dess
arbete bör formaliseras så att omfattningen av möten och
förvaltningarnas representation ses över på ett sådant sätt att
verksamheten inte blir kostnadsdrivande.
Kommentar: Kommunstyrelseförvaltningen ser positivt på förslaget och
menar att det är en del av det fortsatta arbetet med att lägga fast formen
för barnrättsgruppens fortsatta arbete. Förslaget föranleder ingen
justering av strategin.
4. Nämnden anser att strategin bör ses över gällande språk och layout:
a.Översättningen av barnkonventionen under rubriken Inriktning
bör anpassas till svensk kontext, exempelvis etnisk tillhörighet i
stället för börd under punkt 3.1 Alla barn har samma rättigheter
och lika värde. Likaså bör begreppet funktionsnedsättning
ersättas med funktionsvariation.
Kommentar: Inför antagandet justeras strategin i enlighet med
förslaget.
b.Under rubriken Genomförande och punkt 4.2 Beslut grundas på
god kunskap står att Alla insatser och beslut som rör barn fattas
med stöd av forskning, fakta och beprövade erfarenheter. För
att kunna leva upp till detta krävs mycket omfattande resurser.
Utbildningsförvaltningen föreslår att ändra till skollagens
formulering att beslut vilar på forskning, fakta och beprövade
erfarenheter.
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Kommentar: Inför antagandet justeras strategin i enlighet med
förslaget.
c. Skrivningen under 4.5 Uppföljning sker kontinuerligt att
resultaten kan återrapporteras i kvalitetberättelsen bör strykas.
Motivet till detta är att uppföljning av genomförandet, inom
såväl det systematiska kvalitetsarbetet som redovisningen,
måste kunna genomföras på olika sätt inom olika förvaltningar.
I förhållande till detta medför nuvarande kvalitetspolicy
merarbete vilket skulle öka om även barnrätten ska följs upp
där. Nämnden menar att en detaljstyrning av när, hur och var
uppföljningen inom nämnden genomförs inte behövs. Det bör
tas i beaktande att för att genomföra uppföljningar inte heller
införa nya kostnadsdrivande aktiviteter utöver dem som redan
används till exempel enkäter av olika slag.
Kommentar: Kommunstyrelseförvaltningen anser att det är viktigt
att undvika onödig detaljstyrning som kan leda till ökad kostnad,
ineffektivitet samt information som inte används. Strategin anger
att kommunen har ett enhetligt arbetssätt som
uppföljningsprocessen behöver beakta utan att förvaltningarnas
verksamheter påverkas negativt. Omfattning, periodicitet samt
vilka områden som ingår kommer att ses över i det fortsatta
arbetet. Ett uppdaterat förslag till uppföljning kommer att
informeras och förankras på lämpligt sätt.
5. Yttrande avseende bilaga: Förslag på uppföljning:
a.Under rubriken Organisation lyfts kommunens Ungdomsråd som
aktör att delta i arbetsgruppen. Nämnden framhåller att
skolornas elevråd borde engageras i större utsträckning kring
dessa frågor.
Kommentar: Kommunens ungdomsråd är det råd som bör delta i
det kommunövergripande arbetet. Kommunstyrelseförvaltningen
kommer att se över formuleringen, då det är aktuell
nämnd/förvaltning som avgör när och hur externa målgrupper
deltar. Kommunstyrelseförvaltningen uppmuntrar till att yttrandet
beaktas i det fortsatta arbetet med genomförandet av strategin.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Se ovan. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har lämnat samma
yttrande som Grund- och förskolenämnden.
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Idrotts- och fritidsnämnden
1. Nämnden anser att titeln på strategin ger vid handen att den gäller
2020. Då den är tänkt att fungera under en mandatperiod bör den
kompletteras med aktuella årtal.
Kommentar: Inför antagandet kommer årtalet att tas bort då strategin
gäller tillsvidare.
2. Nämnden anser att strategin bör kompletteras med en definition av
målgruppen, som enligt barnkonventionen är varje människa under 18
år.
Kommentar: Kommunstyrelseförvaltningen noterar att det beskrivs i
avsnitt 1. Inledning och föranleder inte någon justering av strategin.
3. Nämnden anser att det behöver förtydligas hur framtidsbilden är tänkt
att användas och om den ska omfattas av uppföljningen av strategin.
Kommentar: Framtidsbilden avser långsiktiga, önskvärda effekter och
är att beakta som en vision. Framtidsbilden kommer att följas upp när
hela strategin ses över, och ingår därmed inte i de återkommande
uppföljningarna.
4. Under rubriken Genomförande och punkten 4.2 står att beslut grundas
på god kunskap. En av grunderna i konventionen är att barn ska ges
möjlighet att uttrycka sin åsikt i frågor som berör dem. Nämnden anser
att detta behöver skrivas in i strategin.
Kommentar: Kommunstyrelseförvaltningen noterar att barns möjlighet
att uttryck sina åsikter hanteras under punkten 4.3 och föranleder inte
någon justering av strategin.
5. I barnkonventionen beskrivs tre centrala begrepp barnperspektiv,
barnrättsperspektiv och barnets perspektiv. Även om begreppen är
snarlika definierar de olika perspektiv och är viktiga att förstå och ta
hänsyn till i arbetet med barns rättigheter. Nämnden anser att
strategin behöver kompletteras med en skrivning om dessa begrepp.
Kommentar: Kommunstyrelseförvaltningen beaktar synpunkten i
kommande implementering och konstaterar att det inte innebär någon
justering av strategin.
6. Under rubriken 4.1 Ett gemensamt arbetssätt står att alla kommunens
verksamheter för barn samverkar i en gemensam process.
Arbetssättet bör gälla alla kommunens verksamheter oavsett om
verksamheten är specifikt inriktas till barn eller inte. Kommunen har
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verksamheter som indirekt rör barn. Nämnden anser därmed
skrivningen ”för barn” bör strykas ur meningen.
Kommentar: Kommunstyrelseförvaltningen tar hänsyn till förslaget
inför antagandet av strategin.
7. Strategin påtalar vikten av ett gemensamt arbetssätt och
koncernövergripande arbete. Nämnden anser att stretagin bör
kompletteras med ett förtydligande om hur arbetet med barnrättsfrågor
är tänkt att bedrivas i kommunen. Hur är arbetet tänkt att ledas och
styras? Hur ska viktig information från regionala och nationella nätverk
nå ut i organisationen?
Kommentar: Strategin för att stärka barns rättigheter i Haninge
kommun är ett kommunövergripande styrdokument. Strategin hanterar
inte hur eller på vilket sätt arbetet ska genomföras av
förvaltningar/verksamheter. Processer och rutiner för planering,
prioritering, genomförande och uppföljning beskrivs övergripande i
andra styrdokument. Respektive nämnd och förvaltning ansvarar för
att lagen och därmed strategin efterlevs utifrån verksamhetens
uppdrag och förutsättningar.
Ledning och styrning av barnrättsarbetet kommer att regleras i en
riktlinje som fastställs av kommundirektören. I denna riktlinje ingår
även deltagande i nationellt och regionala nätverk.
Kultur- och demokratinämnden
Se ovan. Kultur- och demokratinämnden har lämnat samma yttrande som
Idrotts- och fritidsnämnden.
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden
Nämnden ser kopplingar mellan barnrättsstrategin och näringslivsstrategin i
de fall förvaltningen arbetar med dels kopplingen till elevers praktikplatser
inom näringslivet samt i arbetet med Ung Företagsamhet (UF-företagande). I
övrigt har förvaltningen inget att erinra över remissen.
Kommentar: Kommunstyrelseförvaltningen tackar för remissvaret.
Socialnämnden
1. Titeln på strategin omfattar år 2020 vilket kan tolkas som att den
enbart gäller för innevarande år. Titeln bör därmed kompletteras med
den period för vilken strategin avser att gälla.
Kommentar: Inför antagandet kommer årtalet att tas bort då strategin
gäller tillsvidare.
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2. Strategin bör kompletteras med en definition av målgrupp för strategin,
det vill säga vad som avses med barn i detta sammanhang. I
barnkonventionen avses med barn varje människa under 18 år,
medan det inom socialtjänstens verksamhetsområde även kan
innefatta personer 18-20 år.
Kommentar: Kommunstyrelseförvaltningen noterar att en beskrivning
finns i avsnitt 1. Inledning. Om en nämnd anser att en annan
prioritering behöver göras utifrån verksamhetens lagstiftandeuppdrag,
har nämnden möjlighet att göra en sådan prioritering. Förslaget
föranleder inte någon justering av strategin.
3. Strategin bör förtydligas med en skrivning om hur framtidsbilden är
tänkt att användas och om och i så fall hur den ska höra ihop med
uppföljningen av strategin.
Kommentar: Framtidsbilden avser långsiktiga, önskvärda effekter och
är att beakta som en vision. Framtidsbilden kommer att följas upp när
hela strategin ses över, och ingår därmed inte i de återkommande
uppföljningarna.
4. Under rubriken Genomförande och punkten 4.2 står att beslut grundas
på god kunskap. Skrivningen bör kompletteras med vikten av att barn
och ungas egna åsikter beaktas för att kunskapsunderlag ska
betraktas som goda.
Kommentar: Kommunstyrelseförvaltningen noterar att barns möjlighet
att uttryck sina åsikter hanteras under punkten 4.3 och föranleder inte
någon justering av strategin.
5. Strategin bör ses över gällande språk och layout. Exempelvis under
rubriken Inriktning bör begreppet börd anpassas till en svensk kontext.
Kommentar: Inför antagandet kommer språk och layout att ses över.
6. Strategin bör kompletteras med en skrivning om de tre centrala
begrepp som är snarlika och som definierar olika perspektiv att vara
medveten om och ta hänsyn till i arbetet med barns rättigheter –
barnets perspektiv, barnperspektiv och barnrättsperspektiv.
Kommentar: Kommunstyrelseförvaltningen beaktar synpunkten i
kommande implementering och konstaterar att det inte innebär någon
justering av strategin.
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7. Under rubriken 4.1 Ett gemensamt arbetssätt står att alla kommunens
verksamheter för barn samverkar i en gemensam process.
Arbetssättet bör gälla alla kommunens verksamheter oavsett om
verksamheten är specifikt inriktad till barn eller inte. Kommunen har
verksamheter som indirekt rör barn. Därmed bör skrivningen ”för barn”
strykas ur meningen.
Kommentar: Inför antagandet justeras strategin i enlighet med yttrandet.
8. Strategin påtalar vikten av ett gemensamt arbetssätt och
koncernövergripande arbete. Därmed bör strategin kompletteras med
ett förtydligande om hur arbetet med barnrättsfrågor är tänkt att
bedrivas i kommunen. Hur är arbetet tänkt att ledas och styras? Hur
ska viktig information från regionala och nationella nätverk nå ut i
organisationen?
Kommentar: Strategin för att stärka barns rättigheter i Haninge
kommun är ett kommunövergripande styrdokument. Strategin hanterar
inte hur eller på vilket sätt arbetet ska genomföras av
förvaltningar/verksamheter. Processer och rutiner för planering,
prioritering, genomförande och uppföljning beskrivs övergripande i
andra styrdokument. Respektive nämnd och förvaltning ansvarar för
att lagen och därmed strategin efterlevs.
Ledning och styrning av barnrättsarbetet kommer att regleras i en
riktlinje som fastställs av kommundirektören. I denna riktlinje ingår
även deltagande i nationellt och regionala nätverk.
9. Nämnden vill utöver detta påpeka att de åtaganden som definieras i
strategin och som krävs för att leva upp till barnkonventionens
intentioner innebär ökade personalresurser och därmed ökade
kostnader. Mer tid kommer att gå till att involvera barn och unga,
dokumentera samt följa upp och det krävs kompetenshöjande insatser
och kontinuerlig kompetensutveckling av personalen.
Kommentar: Frågor som rör ändrade budgetförutsättningar hanteras i
Mål- och budgetprocessen. Yttrandet medför inga justeringar av
strategin.
10. Nämnden har synpunkter på den bilaga om uppföljning som medföljer
strategin. Bilagans skrivningar bör i vissa delar tydliggöras. De förslag
till frågor som ska följas upp bör preciseras för att kunna följas upp
och mätas på ett tillförlitligt sätt och rapportering av resultat behöver
förtydligas.
Kommentar: Kommunstyrelseförvaltningen instämmer i att en
konkretisering av uppföljningen behöver göras för att få en enhetlig
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process. Synpunkten kommer att tas i beaktande i arbetet med att ta
fram en riktlinje.
11. Nämnden anser att uppföljningen bör kopplas ihop med den
framtidsbild som definierats i strategin och kompletteras med en
skrivning om vikten av barn och ungas egna åsikter.
Kommentar: Framtidsbilden avser långsiktiga, önskvärda effekter och
är att beakta som en vision. Framtidsbilden kommer att följas upp när
hela strategin ses över, och ingår därmed inte i de återkommande
uppföljningarna. Vikten av att höra barns egna åsikter ingår i andra
delar av strategin. Noteringen föranleder inte någon justering av
strategin.
Stadsbyggnadsnämnden
Nämnden anser att genom ett koncernövergripande arbetssätt kan dessa
frågor bevakas samt samverkas bättre. Önskvärt är generella politiskt
antagna riktlinjer med konkreta nyckeltal, vilket ger tydligare mål för vilken
fysisk planering som ska eftersträvas liksom implementeras. Nämnden antar
strategin som sitt eget.
Kommentar: Kommunstyrelseförvaltningen tackar för remissvaret och
konstaterar att det inte innebär några ändringar av strategin.
Södertörns upphandlingsnämnd
Södertörns upphandlingsnämnd ser positivt på förslaget till strategi för att
stärka barns rättigheter i Haninge kommun. Nämnden konstaterar att dess
verksamhet kan bidra till arbetet med att stärka barns rättigheter genom att,
vid genomförande av upphandlingar, säkerställa att kravställande
verksamheter prövat och i relevanta upphandlingar beaktar barnperspektivet.
Södertörns upphandlingsnämnd antar förvaltningens förslag som sitt eget.
Kommentar: Kommunstyrelseförvaltningen tackar för remissvaret och
konstaterar att det inte innebär några ändringar av strategin.
Äldrenämnden
Se ovan. Äldrenämnden har lämnat samma yttrande som Socialnämnden.
Haninges kommunala bolag och förbund
Tornberget Fastighetsförvaltning AB
Tornberget Fastighetsförvaltnings AB ställer sig positiv till förslaget. Bolaget
ser positivt på att Tornbergets barnrättsarbete kan ske i enlighet med
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kommunens strategi i syfte att skapa ett effektivt arbete i barnrättsfrågor
mellan kommunens förvaltningar och bolag.
Kommentar: Kommunstyrelseförvaltningen tackar för remissvaret. Yttrandet
innebär inga ändringar av strategin.
Övriga tjänsteyttranden
Karl Nässén, strateg social hållbarhet i Gävle kommun är överlag positiv till
strategin. Karl Nässén lämnar ett antal generella synpunkter som kommer att
beaktas i det fortsatta arbetet med genomförandet av strategin.
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