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Sammanträdesdatum 

 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Protokoll 

Socialnämnden 2023-01-17 

Plats och tid Alliancen 10:50-11:10 

Beslutande 
 

 

 

 

 

Johanna Bergsten (S) 
Håkan Svensson (M) 
Lars Kempe (S) 
Line Essman (S) 
Christer Andersson (S) 
Markus Sjöström (M) 
Bodil Mattsson (V) ersätter Maritza Villanueva  
Contreras (V) 
Angela Bodin (T) ersätter Lotta Borg (T) 
Marianne Larsson (SD) 
Mats Wallin (SD) 
Anita Hellstrand (C) 

Övriga närvarande Pirjo Jonsson (S) 
Krister Jonsson (M) 
Lena Hallin (S) 
Anna Jansson (SD) 
Anastasie Mukabera (KD) 

Utses att justera Håkan Svensson (M) 
Angela Bodin (T) 

Justeringens plats och tid Socialkontoret 2023-01-19 

Underskrifter  

……………………………………………………. …………………………………………………………... 

……………………………………………………. ………………………………………………………….. 

 

Johanna Bergsten, ordförande Christina Hjalte, sekreterare 

Håkan Svensson, justerare Angela Bodin, justerare 

 ANSLAG / BEVIS  

Justering av Socialnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 

Sammanträdesdatum 
2023-01-17 

Anslaget uppsatt den 
2023-01-19 

Anslaget nedtas den 
2023-02-10 

Förvaringsplats för protokollet 
socialförvaltningen 

Paragrafer 
§ 1-§ 16 

……………………………………………………………….. 

  

 

Christina Hjalte, sekreterare  

Comfact Signature Referensnummer: 61837SE
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2023-01-17 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

  Innehållsförteckning 

Sida Paragraf Rubrik 

3 1 Mötets former och genomförande 

4 2 Utse justerare 

5 3 Fastställa ärendelista 

6 4 Information om socialnämndens verksamhet 

7 5 Information om socialnämndens sammanträden 

8 6 Information om intern kontroll 

9 7 Val av ledamöter och ersättare till socialnämndens arbetsutskott för 
mandatperioden 2023-2026 

10 8 Val av ordförande och vice ordförande till socialnämndens 
arbetsutskott för mandatperioden 2023-2026 

11 9 Val av representanter till Timrå kommuns Tillgänglighets- och 
pensionärsråd för mandatperioden 2023-2026 

12 10 Val av representanter till Kommunförbundets Socialnämndspresidium 
för mandatperioden 2023-2026 

13 11 Val av representant till samverkansorganisationen Hälsam för 
mandatperioden 2023-2026 

14-15 12 Val av representanter till Vård- och omsorgscollege för 
mandatperioden 2023-2026 

16 13 Samråd - Detaljplan för Böle 1150 m.fl - Bostadsområde i Solhöjden - 
svar 

17 14 Redovisning av socialnämndens uppdrag 

18 15 Anmälan av beslut enligt delegation 

19 16 Inkomna skrivelser och meddelanden 

  

Comfact Signature Referensnummer: 61837SE
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2023-01-17 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 1 
Mötets former och genomförande 

Beslut 
Socialnämnden beslutar: 

Genomföra mötet på plats. 

Comfact Signature Referensnummer: 61837SE
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2023-01-17 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 2 
Utse justerare 

Beslut 
Socialnämnden beslutar: 

Utse Håkan Svensson (M) samt Angela Bodin (T) att tillsammans med ordförande justera dagens 
protokoll. Justering sker digitalt torsdag den 19 januari. 

Comfact Signature Referensnummer: 61837SE



 

 

  

 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2023-01-17 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 3 
Fastställa ärendelista 

Beslut 
Socialnämnden beslutar: 

Fastställa ärendelistan för sammanträdet. 

Comfact Signature Referensnummer: 61837SE



 

 

 

 

 

 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2023-01-17 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 4 
Information om socialnämndens verksamhet 
SN/2023:17 

Beslut 
Socialnämnden beslutar: 

1. Tacka för informationen. 
2. Uppdra till förvaltningschef att ta fram ett förslag för nämndsbesök i verksamheterna till 

sammanträdet i februari. 

Ärendet 
Socialnämndens ledamöter för den nya mandatperioden är delvis nya för området och behöver 
kännedom om lagar och förordningar, organisation och verksamheter, deras utmaningar och 
möjligheter, samt samverkan inom länet. 

Förvaltningschef Sara Grape Junkka informerar om verksamheten i samband med sammanträdet. 

- Styrmodell, reglemente, lagar, organisation. 
- Verksamhetschef Johan Vikström berättade om Individ- och Familjeomsorg (IFO), inklusive 

områdena arbete och integration, barn och familj, försörjningsstöd, kompetenscenter och 
arbetsarena, vuxenstöd, individ- och utvecklingscenter samt social beredskap. 

- Verksamhetschef Linda Gyllenqvist berättade om Stöd och omsorg (SO), inklusive insatser som 
bostad med särskild service, och personlig assistans med flera samt enheter för Handläggning, 
Bemanning och Larmdrift. 

- Tillträdande verksamhetschef Marie Backlund berättade om Äldreomsorg (ÄO) inklusive 
hemtjänst, vård- och omsorgsboenden, dagvård och korttidsvård. 

- Linda berättade även om Hälso- och sjukvård (HSL) inklusive anhörigkonsulent och Personligt 
ombud. 

- Samordnare Elin Berglund berättade om god och nära vård. 
- Sara avslutade med socialnämndens verksamhetsidé och berättade om samverkan i länet med 

kommunförbundet samt HälSam. 
  

Comfact Signature Referensnummer: 61837SE
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2023-01-17 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 5 
Information om socialnämndens sammanträden 
SN/2023:17 

Beslut 
Socialnämnden beslutar: 

Lägga ärendet till handlingarna. 

Ärendet 
Socialnämndens ledamöter för den nya mandatperioden är delvis nyvalda och behöver kännedom om 
praktiska detaljer kring sammanträden. 

Nämndsekreterare Christina Hjalte informerar om socialnämndens sammanträden i samband med detta 
första sammanträde. 

- Christina gick igenom praktisk information kring nämndens sammanträden och genomförande. 
- Särskilt nämndes regler om jäv och sekretess. 

Comfact Signature Referensnummer: 61837SE
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2023-01-17 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 6 
Information om Intern kontroll 
SN/2023:18 

Beslut 
Socialnämnden beslutar: 

Lägga ärendet till handlingarna. 

Ärendet 
En bra intern kontroll förebygger, upptäcker och åtgärdar fel och brister som hindrar att organisationen 
kan nå sina mål på ett säkert och effektivt sätt. Med intern kontroll avses de strukturer, system och 
processer som bidrar till tydlighet och ordning och som säkerställer att verksamheten bedrivs i enlighet 
med beslutade mål, uppdrag och övriga styrdokument. 

Nämndsekreterare Pernilla Ullberg informerar om nämndens arbete kring intern kontroll. 

- Plan för internkontroll tas en gång per år, med uppföljning två gånger per år. 
 

 

 

  

I samband med sammanträdet genomförs en Workshop. 

- Ledamöter och verksamhetschefer går gruppvis igenom tidigare risk- och väsentlighetsanalys 
och lämnar förslag på ändring av risker, prioritering samt förslag på vad som ska tas upp till 
kontroll detta år. 

Beslutsunderlag 
SKR- På den säkra sidan – Om intern kontroll för förtroendevalda 

Comfact Signature Referensnummer: 61837SE



Protokoll 
9 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2023-01-17 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 7
Val av ledamöter och ersättare till socialnämndens arbetsutskott för 
mandatperioden 2023-2026
SN/2023:29 

Beslut 
Socialnämnden beslutar: 

För mandatperioden 2023-01-01 - 2026-12-31 utse följande ledamöter och ersättare till socialnämndens 
arbetsutskott: 

Ledamot 
Johanna Bergsten (S)  
Håkan Svensson (M)  
Maritza Villanueva Contreras (V) 

Ersättare  
Lars Kempe (S) 
Pirjo Jonsson (S) 

Ärendet 
Val av ledamöter och ersättare till socialnämndens arbetsutskott. 

Kommunallag och reglemente anger att socialnämnden får inrätta ett särskilt arbetsutskott bestående av 
tre ledamöter. Ordförande och vice ordförande är självskrivna ledamöter i arbetsutskottet. Ledamöter 
och ersättare väljs av nämnden bland dess ledamöter för fyra år.  

Arbetsutskottets uppgift är att dels fungera som beredning för nämndens ärenden, dels att besluta i 
sådana enskilda ärenden som inte delegerats till chef eller handläggare inom verksamheten. 

Ärendets behandling i sammanträdet 
Angela Bodin(T) föreslår Maritza Villanueva Contreras (V) som ledamot samt Lotta Borg (T) som 
ersättare.  

Christer Andersson (S) föreslår Lars Kempe (S) samt Pirjo Jonsson (S) som ersättare. 

Ordföranden finner att socialnämnden beslutar att bifalla Maritza Villanueva Contreras (V) som 
ledamot, Lars Kempe (S) som ersättare samt Pirjo Jonsson (S) som ersättare. 

Protokollsutdrag till 
Valda ledamöter 

Exp     /     2023 

Comfact Signature Referensnummer: 61837SE



 

 

 

 

 

 

  

 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2023-01-17 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 8 
Val av ordförande och vice ordförande till socialnämndens 
arbetsutskott för mandatperioden 2023-2026 
SN/2023:29 

Beslut 
Socialnämnden beslutar: 

För mandatperioden 2023-01-01 - 2026-12-31 utse Johanna Bergsten (S) till ordförande och Håkan 
Svensson (M) till vice ordförande i socialnämndens arbetsutskott. 

Ärendet 
Val av ordförande och vice ordförande till socialnämndens arbetsutskott. 

Kommunallag och reglemente anger att socialnämnden får inrätta ett särskilt arbetsutskott bestående av 
tre ledamöter. Ordförande och vice ordförande är självskrivna ledamöter i arbetsutskottet, tillika 
ordförande och vice ordförande i utskottet. 

Protokollsutdrag till 
Valda ledamöter 

Exp     /     2023 

Comfact Signature Referensnummer: 61837SE



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2023-01-17 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 9 
Val av representanter till Timrå kommuns Tillgänglighets- och 
pensionärsråd för mandatperioden 2023-2026 
SN/2023:30 

Beslut 
Socialnämnden beslutar: 

För mandatperioden 2023-01-01--2026-12-31 utse Johanna Bergsten (S) till vice ordförande och Anita 
Hellstrand (C) till ersättare i Timrå kommuns Tillgänglighets- och pensionärsråd. 

Ärendet 
Val till Timrå kommuns Tillgänglighets- och pensionärsråd för mandatperioden 2023-2026. 

Arbetsordning för Timrå kommuns Tillgänglighets- och pensionärsråd (KPTR) anger att 
socialnämnden ska utse vice ordförande och en ersättare till rådet 

Ärendets behandling i sammanträdet 
Lars Kempe (S) föreslår Johanna Bergsten (S) till vice ordförande.  

Angela Bodin (T) föreslår Anita Hellstrand (C) till ersättare. 

Ordföranden finner att socialnämnden beslutar att bifalla Johanna Bergsten (S) som vice ordförande 
samt Anita Hellstrand (C) som ersättare. 

Beslutsunderlag 
Arbetsordning för Timrå kommuns Tillgänglighets- och pensionärsråd (KPTR) 

Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
Timrå kommuns tillgänglighets- och pensionärsråd 
Valda ledamöter 

Exp     /     2023 

Comfact Signature Referensnummer: 61837SE



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2023-01-17 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 10 
Val av representanter till Kommunförbundets Socialnämndspresidium 
för mandatperioden 2023-2026 
SN/2023:31 

Beslut 
Socialnämnden beslutar: 

För mandatperioden 2023-01-01 – 2026-12-31 utse ordinarie ledamöter i arbetsutskottet till 
socialnämndens representanter till Socialnämndspresidiet för mandatperioden 2019-2022. 

Johanna Bergsten (S) 
Håkan Svensson (M) 
Maritza Villanueva Contreras (V) 

Ärendet 
Kommunförbundet Västernorrland (KfVn) samverkar inom flera politikområden. Politiska företrädare 
från kommunerna utses till Förbundsmötet, Styrelsen samt Presidier. Socialnämnden utser en 
majoritets- och en oppositionsföreträdare till Socialnämndspresidiet. 

För senaste mandatperiod utsågs ordinarie ledamöter i socialnämndens arbetsutskott till representanter 
i socialpresidiet. 

Ärendets behandling i sammanträdet 
Angela Bodin (T) föreslår att valt arbetsutskott, Johanna Bergsten (S), Håkan Svensson (M) samt 
Maritza Villanueva Contreras (V), utses till socialnämndens representanter. 

Ordföranden finner att socialnämnden beslutar att bifalla förslaget. 

Beslutsunderlag 
Länssamverkan genom Kommunförbundet Västernorrland 2023-2026 
Nätverksdokument socialpresidiet, rev 2019-03-29 
 

 

  

Protokollsutdrag till 
Kommunförbundet Västernorrland 
Valda ledamöter 

Exp     /     2023 

Comfact Signature Referensnummer: 61837SE



 
Protokoll 

13 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2023-01-17 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 11 
Val av representant till samverkansorganisationen HälSam för 
mandatperioden 2023-2026 
SN/2023:32, SN/2022:61 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Beslut 
Socialnämnden beslutar: 

För mandatperioden 2023-01-01 – 2026-12-31 utse ordförande, Johanna Bergsten (S), till 
socialnämndens representant i Hälsam. 

Ärendet 
Val av representant till samverkansorganisationen HälSam för mandatperioden 2023-2026. 

Under 2022 beslutades om en ny politisk samverkansstruktur, HälSam, som inkluderar skolans 
representanter, att ersätta den tidigare samverkansorganisationen för hälso- och sjukvård och 
socialtjänst, SocialReKo. 

Socialnämnden bekräftar det tidigare beslutet med val av nämndens nya ordförande, Johanna Bergsten 
(S) som representant till HälSam under mandatperioden. 

Ärendets tidigare behandling 
Socialnämnden beslutade i juni 2022 att anta den nya politiska samverkansstrukturen HälSam, att gälla 
från 2023-01-01. Socialnämnden utsåg ordförande att representera nämnden i HälSam under 
mandatperioden. 

Socialnämnden beslutade i december att uppdra till förvaltningschef att bemanna och delta i denna 
samverkan (tjänstemannaorganisationen). 

Beslutsunderlag 
SN/2022-06-21 § 101, Ny samverkansstruktur mellan region Västernorrland, Socialnämnden Timrå 
samt Barn- och utbildningsnämnden Timrå. 
Ny samverkansmodell region-socialtjänst-skola, förslag på politisk nivå 
SN/2022-12-14 § 174, Ny samverkansstruktur HälSam. 

Protokollsutdrag till 
KFVN samverkanskoordinator 
Vald ordförande 

Exp     /     2023 

Comfact Signature Referensnummer: 61837SE



 

 

 

 

 

 

 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2023-01-17 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 12 
Val av representanter till Vård- och omsorgscollege för mandatperioden 
2023-2026 
SN/2023:33 

Beslut 
Socialnämnden beslutar: 

För mandatperioden 2023-01-01 - 2026-12-31 utse Johanna Bergsten (S) och Angela Bodin (T) som 
representanter från nämnden till dialogmöten Vård- och omsorgscollege Västernorrland. 

Ärendet 
Val av socialnämndens representanter till Vård- och omsorgscollege Västernorrland för 
mandatperioden 2023-2026. 

Vård- och omsorgscollege är en certifierad samverkan mellan arbetsgivare, fackliga organisationer och 
utbildningar som tillsammans skapar attraktiva och moderna verksamheter med hög kvalitet, och som 
utgår från tio kvalitetskriterier. 

Verksamhetsidén med Vård och omsorgscollege är att förena arbetsliv och utbildning i ett gemensamt 
åtagande och ansvar i att trygga personal- och kompetensförsörjningen inom vård och omsorg. Genom 
samverkan erbjuds elever och anställda ett attraktivt arbetsliv och utbildningar som matchar arbetslivets 
behov. 

Vård och omsorgscollege Västernorrland, som tidigare hade namnet Vård och omsorgscollege Södra 
Norrland, har varit certifierat sedan 2009 och ingår numera i Kommunförbundet Västernorrlands 
verksamhet. Vård och omsorgscollege Västernorrland anordnar dialogmöten för utsedda 
förtroendevalda två gånger per år för att informera om vad som händer inom Vård och omsorgscollege 
i Västernorrland. Det har varit ett sätt bra sätt att sprida aktuell information från nationell och regional 
nivå kopplat till kompetensförsörjningen inom vård och omsorg. 
 

 

 

 

 

 
  

Vård och omsorgscollege Västernorrland önskar att berörda nämnder i kommunerna och i regionen 
utser en representant från majoritet och en från opposition att delta vid dialogmöten. 

Ärendets behandling i sammanträdet 
Lars Kempe (S) föreslår Johanna Bergsten (S). 

Anita Hellstrand (C) föreslår Angela Bodin (T). 

Ordföranden finner att socialnämnden beslutar att bifalla dessa förslag. 

Beslutsunderlag 
Utse representanter till dialogmöte Vård och omsorgscollege Västernorrland 
Presentation Dialogmöten Vård och omsorgscollege 

Comfact Signature Referensnummer: 61837SE



 

  

 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2023-01-17 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Protokollsutdrag till 
Vård- och omsorgscollege 
Valda representanter 

Exp     /     2023 

Comfact Signature Referensnummer: 61837SE



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2023-01-17 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 13 
Samråd - Detaljplan för Böle 1150 m.fl - Bostadsområde i Solhöjden- 
svar 
SN/2022:284 

Beslut 
Socialnämnden beslutar: 

Inte lämna några synpunkter avseende detaljplanerna. 

Ärendet 
Syftet med detaljplanerna är att skapa ett nytt större bostadsområde i Timrå med en blandad bebyggelse 
där merparten utgörs av villor, radhus och parhus. Området är beläget mellan Fagervik och Böle. 

Socialförvaltningen tycker att det är positivt att det byggs fler bostäder i kommunen och att det görs i 
form av en blandad bebyggelse. 

Socialförvaltningen har inga synpunkter på detaljplanen. 

Beslutsunderlag 
Kungörelse 
Plankarta 
Planbeskrivning Solhöjden 

Protokollsutdrag till 
Samhällsenheten 

Exp     /     2023 

Comfact Signature Referensnummer: 61837SE
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2023-01-17 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 14 
Redovisning av socialnämndens uppdrag, december 
SN/2023:7 

Beslut 
Socialnämnden beslutar: 

Lägga ärendet till handlingarna. 

Ärendet 
Redovisning av socialnämndens uppdragsbeslut samt ärenden för yttrande till kommunfullmäktige och 
myndigheter. 

Beslutsunderlag 
Uppdrag och yttranden 2023 01 

Comfact Signature Referensnummer: 61837SE
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2023-01-17 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 15 
Anmälan av beslut enligt delegation, december 
SN/2023:3 

Beslut 
Socialnämnden beslutar: 

Lägga ärendet till handlingarna. 

Ärendet 
Följande beslut enligt delegation anmäls: 

Beslut om attesträtt för Camilla Boman Johansson, undertecknad av förvaltningschef Sara Grape 
Junkka, 2022-12-12. 

Lokalvårdsavtal Individ- och utvecklingscenter, undertecknat av förvaltningschef Sara Grape Junkka, 
2022-12-19. 

Förordnande av tillfällig förvaltningschef 2022-12-09, Johan Vikström, undertecknad av 
förvaltningschef Sara Grape Junkka, 2022-12-07. 

Förordnande av tillfällig förvaltningschef 2022-12-23 - 27, Johan Vikström, undertecknad av 
förvaltningschef Sara Grape Junkka, 2022-12-22. 

Förordnande av tillfällig förvaltningschef 2022-12-28 - 30, Andreaz Strömgren, undertecknad av 
förvaltningschef Sara Grape Junkka, 2022-12-22. 

Förordnande av tillfällig verksamhetschef IFO 2022-12-28 - 30, Louise Zetterlund, undertecknad av 
verksamhetschef Johan Vikström, 2022-12-22. 

Polisanmälan gällande hot och skadegörelse Hagalid, undertecknad av tf förvaltningschef Andreaz 
Strömgren, 2022-12-30. 

Comfact Signature Referensnummer: 61837SE



 

 

 

 

 

 

 

 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2023-01-17 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 16 
Inkomna skrivelser och meddelanden, december 
SN/2023:2, SN/2022:302, SN/2022:304, SN/2022:178, SN/2022:288, SN/2022:135 

Beslut 
Socialnämnden beslutar: 

Lägga ärendet till handlingarna. 

Facklig information och protokoll 
Samverkan inför socialnämnden; SSR, Vision, Fysioterapeuterna, Vårdförbundet, Kommunal,  
2022-12-13. 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner – Insatser inom området 
psykisk hälsa och suicidprevention 2023, undertecknad 2022-12-22. 

Statens institutionsstyrelse (SiS) 
Förändrade avgifter vid placering hos SiS från och med 1 januari 2023, undertecknad 2022-12-20. 
-Vårdavgifter år 2023 för ungdomar som vårdas med stöd av 2 § LVU eller SoL(frivillig vård), m.m. 
-Vårdavgifter år 2023 för personer, med missbruk som vårdas med stöd av SoL, fängelselagen eller  
27 § LVM. 

Andra nämnders protokoll 
KF 2022-11-28 § 191, Uppdrag – handlingsplan budget i balans 2022-2024. 
KF 2022-11-28 § 204, Val av ledamöter och ersättare i socialnämnden för tiden 2023-01-01 –  
2026-21-31. 
KF 2022-11-28 § 205, Val av ordförande och vice ordförande i socialnämnden för tiden 2023-01-01 – 
2026-12-31. 
KF 2022-11-28 § 256, Inkallelseordning för ersättare i socialnämnden. 
KoT 2022-12-14 § 118, Offentlig toalett i Timrå centrum. 
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