
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 1 (17) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

SOCIALNÄMNDEN 2016-12-06 
Plats  Kommunhuset i Lomma, Sammanträdesrum Alnarp 
Tid Tisdagen den 6 december 2016 kl.18.00–19:30   

Beslutande Sofia Forsgren Böhmer (M) 

Britt Hjertqvist (L)  

Conny Bäck (S) 

Anders Widesjö (M) 

Lena Forsberg (M) 

Krister Wiman (M) 

Anna Ericson (M) 

Monica Sandelin (M)  

Peter Appel (L) 

Pia Johnson (S) 

Karin Everlund (S) 

Rune Setthammar (S) 

ordförande 

vice ordförande 

2:e vice ordförande 

ledamot 

ledamot 

ledamot 

ledamot 

ledamot 

ledamot 

ledamot §§ 72-76, 78, 80-85 

tjg. ersättare för Per Bengtsson (S) 

tjg. ersättare för Pia Johnson (S)  § 77 
Övriga deltagare Malin Taggu (M) 

Johan Danielsson (M) 

Bert Larsson (M) 

Kristina Kinnman-Starck (M) 

Björn Haaland (M) 

Gunilla Lundström (L) 

Lena Svensson (C) 

Rune Setthammar (S) 

Louise Herslow (MP) 

Amelie Gustafsson  

Lennart Eriksson 

Åsa-Marie Sundström 

Felicia Mellgren 

Carina Bolin 

Adam Edvinsson 

ersättare 

ersättare 

ersättare 

ersättare 

ersättare 

ersättare 

ersättare 

ersättare §§ 72-76, 78, 80-85 

ersättare 

förvaltningschef 

avdelningschef 

avdelningschef 

avdelningschef 

enhetschef 

nämndsekreterare 

 
Utses att justera Conny Bäck  

Justeringens plats 

och tid 
Lomma kommunhus, 2016-12-13 

 

Paragrafer  

72-78, 80-85 (§ 

79 återfinns i 

separat protokoll) 

 
Underskrifter Sekreterare   

  Adam Edvinsson  

 Ordförande   

  Sofia Forsgren Böhmer 
 Justerande  

 

 

  Conny Bäck 
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Socialnämnden   

Sammanträdesdatum 2016-12-06   

Paragrafer 72-78, 80-85 (§ 79 

justerades omedelbart och 

återfinns i separat protokoll) 

  

Datum när anslaget 

sätts upp 

2016-12-14 Datum när anslaget  

tas ned 

2017-01-05 

Förvaringsplats för  

protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 

Underskrift 
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SOCIALNÄMNDEN 2016-12-06 

 

SN § 72 Dnr SN 2016:15.751 

 

 

Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § 

föräldrabalken 
 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § 

föräldrabalken avseende NN. 

 

Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2016-11-24, § 255. 

 

Beslutet protokollförs i särskild bilaga. 

 

Beslutsunderlag  

 Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-10-27 

 Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, § 255/16 

 

Socialnämnden beslutar följande: 

– Socialnämnden lägger ned faderskapsutredning avseende NN. enligt 2 kap. 7 § 

1:a och 2:a st. föräldrabalken. 

 

Bilaga SN § 72/16  

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDEN 2016-12-06 

 

SN § 73 Dnr SN 2016:83.040 

 

 

Månadsrapport januari – oktober 2016 
 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden ska månadsvis göra en uppföljning av verksamhet och ekonomi. 

För perioden redovisas en positiv budgetavvikelse med 5 980 tkr. Vid årets slut 

beräknas en positiv budgetavvikelse med 3 500 tkr för hela nämnden. 

 

Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2016-11-24, § 272. 

  

Beslutsunderlag  

 Socialnämndens månadsrapport, januari-oktober 2016 

 Månadsuppföljning januari-oktober 2016, Socialnämnden 

 Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, § 272/16 

 

Socialnämnden beslutar följande: 

 Socialnämnden lägger månadsuppföljning för socialnämnden januari-oktober 

2016 till handlingarna. 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDEN 2016-12-06 

 

SN § 74 Dnr SN 2016:252.042 

 

 

Fastställande av nämndsbudget 2017 för socialnämnden 
 

Ärendebeskrivning  
Enligt Lomma kommuns styr- och kvalitetssystem ska nämnden fastställa 

nämndsbudgeten inför kommande år, 2017. 

 

Kommunfullmäktige fattade beslut 2016-11-17 om budget 2017. Socialnämndens 

driftbudget för 2017 är totalt 297 032 tkr och fördelar sig per respektive 

fullmäktigeverksamhet enligt nedan: 

 

Förvaltningen beskriver budgetförslaget i skrivelse till nämnden. 

 

Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2016-11-24, § 273. 

  

Beslutsunderlag  

 Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-11-18 

 Bilaga 1. Sammanställning, socialnämndens budget 2017 

 Bilaga 2. Specifikation av Övriga verksamheter 

 Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, § 273/16 

 

Socialnämnden beslutar följande: 
Socialnämnden fastställer socialnämndens nämndsbudget enligt bilaga. Detta 

innebär att nämnden omfördelar enligt nedan: 

 562 tkr omfördelas från Hälsa, vård och omsorg till LSS-

verksamheten, jämfört med KF beslut om budget 2017. 

 2 921 tkr omfördelas från Hälsa, vård och omsorg till individ och 

familjeomsorg jämfört med KF beslut om budget 2017. 

 

./. Bilaga 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDEN 2016-12-06 

 

SN § 75 Dnr SN 2016:126.214 

 

 

Fastställande av socialnämndens nämndsplan 2017 
 

Ärendebeskrivning  
I enlighet med styrsystemet för Lomma kommun ska nämnden fastställa sin 

nämndsplan för nämndens verksamhet avseende det kommande verksamhetsåret. 

 

Socialnämnden beslutade 2016-08-30 om förslag till nämndsplan 2017. 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2016-10-28 om sitt yttrande över socialnämndens 

nämndsplan 2017. 

 

Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2016-11-24, § 274. 

 

Beslutsunderlag  

 Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-11-14 

 Bilaga 1. Nämndsplan 2017 

 Bilaga 2: kommunstyrelsens yttrande över nämndernas nämndsplaner, 

KS § 177/16 

 Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, § 274/16 

 

Socialnämnden beslutar följande: 
Socialnämnden fastställer socialnämndens nämndsplan i enlighet med bilaga. 

 

./. Bilaga. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDEN 2016-12-06 

 

SN § 76 Dnr SN 2016:261.012 

 

 

Verksamhetsplan för socialförvaltningen 2017 
 

Ärendebeskrivning  
Socialnämndens nämndsplan för 2017 utgör, tillsammans med den av 

kommunfullmäktige fastställda budgeten, det grundläggande politiska 

styrdokumentet för socialförvaltningens verksamheter det kommande året. 

 

Med verksamhetsplan för 2017 anger förvaltningen på ett övergripande plan hur 

nämndsmålen ska uppnås, och vilka utmaningar som finns inför 2017. 

 

Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2016-11-24, § 275. 

 

Vid nämndens sammanträde lämnar förvaltningschef Amelie Gustafsson 

information i ärendet. 

 

Beslutsunderlag  

 Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-11-14 

 Verksamhetsplan 2017 för socialförvaltningen. 

 Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, § 275/16 

 

Socialnämnden beslutar följande: 
Socialnämnden har tagit del av informationen och har inget att erinra mot 

förvaltningens förslag. 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDEN 2016-12-06 

 

SN § 77 Dnr SN 2016:263.107 

 

 

Fyllnadsval av uppdrag som ersättare i socialnämndens 

arbetsutskott till och med 2018-12-31. 
 

Ärendebeskrivning  
Annika Mårtensson (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i socialnämnden. 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-10-20 § 85 att godkänna hennes avsägelse 

samt att till ny ledamot i socialnämnden utse Pia Johnson (S). Socialnämnden har 

nu att utse ny ersättare i socialnämndens arbetsutskott till och med 2018-12-31 

enligt 23 § i nämndens reglemente. 

 

Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2016-11-24, § 276. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, § 276/16 

 

Socialnämnden beslutar följande: 
Socialnämnden väljer Pia Johnson (S) till ny ersättare i socialnämndens 

arbetsutskott för tiden till och med 2018-12-31. 

 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Pia Johnson (S) i handläggningen av ärendet. 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDEN 2016-12-06 

 

SN § 78 Dnr SN 2016:264.100 

 

 

Fastställande av sammanträdestider 2017 för socialnämnden. 
 

Ärendebeskrivning  
Förvaltningen har upprättat förslag till sammanträdesdagar för år 2017. 

 

Förslaget har tagit sin utgångspunkt i planeringen för 2016 men har justerats och 

anpassats utifrån tidplanen för inlämning av ekonomiska rapporter, 

kommunstyrelsen, kommunfullmäktige samt kommunfullmäktiges gruppmöten. 

Hänsyn har även tagits till skollov och helgdagar. 

 

Förslaget innebär följande sammanträdesdagar: 

 

Socialnämnden: 31 januari, 28 februari, 28 mars, 2 maj, 13 juni, 29 augusti, 3 

oktober, 7 november, 5 december. 

 

Nämndssammanträdena börjar kl. 18.30. 

 

Socialnämndens arbetsutskott: 19 januari, 16 februari, 16 mars, 20 april, 16 maj, 1 

juni, 6 juli, 17 augusti, 21 september, 26 oktober, 23 november, 14 december. 

 

Utskottssammanträdena börjar kl. 8.30. 

 

Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2016-11-24, § 277. 

 

Beslutsunderlag  

 Skrivelse från kansliavdelningen, 2016-11-08. 

 Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, § 277/16 

 

Socialnämnden beslutar följande: 
Socialnämnden fastställer sammanträdesdagar för 2017 enligt följande: 31 januari, 

28 februari, 28 mars, 2 maj, 13 juni, 29 augusti, 3 oktober, 7 november, 5 

december samt tiden till 18.30. 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDEN 2016-12-06 

 

SN § 80 Dnr SN 2016:256.040 

 

 

Revidering av avgifts- och taxesystem för insatser inom 

verksamheten Hälsa, vård och omsorg, fr.o.m. 2017-04-01. 
 

Ärendebeskrivning  
Kommunen får, enligt 8 kap. socialtjänstlagen, ta ut avgifter för hemtjänst, 

dagverksamhet, särskilt boende eller för annan liknande social tjänst, enligt 

grunder som kommunen bestämmer. 

 

I februari 2016 uppdrog socialnämnden åt förvaltningen att göra en översyn av 

modellen för avgiftsuttag avseende insatserna korttidsvistelse respektive 

dagverksamhet. 

 

Förvaltningen har i skrivelse lämnat förslag till avgifts- och taxesystem för 

insatser inom verksamheten hälsa, vård och omsorg, fr.o.m. 2017-04-01. 

 

Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2016-11-24, § 279. 

 

Vid nämndens sammanträde lämnar avdelningschef Lennart Eriksson information 

i ärendet. 

 

Beslutsunderlag  

 Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-11-17 

 Avgifts- och taxesystem för insatser inom hälsa, vård och omsorg fr.o.m. 

2012-03-01 

 Förslag till avgifts- och taxesystem för insatser inom hälsa, vård och omsorg 

fr.o.m. 2017-04-01 

 Avgifter för insatser inom Hälsa, vård och omsorg, fr.o.m. 2017-04-01. 

 Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, § 279/16 

 

Socialnämnden beslutar följande: 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa avgifts- och taxesystem 

för insatser inom verksamheten Hälsa, vård och omsorg, i enlighet med bilaga, att 

gälla fr.o.m. 2017-04-01. 

 

./. Bilaga. 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDEN 2016-12-06 

 

SN § 81 Dnr SN 2016:256.040 

 

 

Utredning avseende inrättande av familjecentral i Lomma 

kommun 
 

Ärendebeskrivning  
Socialnämnden beslutade 2015-09-01 § 64 i samband med beslutet om att 

fastställa förslag till budget för socialnämnden 2016 samt plan för ekonomin 

2017-2018, att uppdra åt socialförvaltningen att i samråd med barn- och 

utbildningsnämnden, internt, och Region Skåne, externt, utreda förutsättningarna 

och kostnad för att i kommunen öppna en familjecentral. 

 

Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2016-11-24, § 280. 

 

Vid nämndens sammanträde lämnar avdelningschef Åsa-Marie Sundström 

information i ärendet. 

 

Beslutsunderlag  

 Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-11-14 

 Utredning avseende inrättande av familjecentral i Lomma kommun, 2016-11-

08 

 Barnens Bästa bok 

 Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, § 280/16 

 

Överläggning 

Ordförande Sofia Forsgren Böhmer (M) yrkar att nämnden beslutar i enlighet med 

arbetsutskottets förslag till beslut. 

 

Conny Bäck (S), Pia Johnson (S) och Karin Everlund (S) yrkar avslag till 

arbetsutskottets förslag att socialnämnden inte medverkar i bildandet av en 

familjecentral men bifall till arbetsutskottets förslag att socialnämnden uppdrar åt 

förvaltningen att utveckla en modell som stärker samarbetet med samtliga 

vårdgivare i Lomma kommun och därigenom ge Lommas föräldrar och barn 

tillgång till tvärprofessionella team. 

 

Propositionsordning 

Sedan överläggningen förklarats avslutad avser ordförande Sofia Forsgren 

Böhmer (M) att först ställa proposition på bifall respektive avslag till sitt eget 

yrkande. Därefter kommer proposition att ställas på bifall respektive avslag till 

Conny Bäcks (S), Pia Johnsons (S) och Karin Everlunds (S) ändringsyrkande. 

 

Propositionsordningen godkänns. 
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SOCIALNÄMNDEN 2016-12-06 

 

SN § 81 (forts.) Dnr SN 2016:256.040 

 

 

Ordföranden ställer proposition på bifall respektive avslag till sitt eget yrkande 

varefter socialnämnden bifaller detsamma. 

 

Ordföranden ställer därefter proposition på bifall respektive avslag till Conny 

Bäcks (S), Pia Johnsons (S) och Karin Everlunds (S) ändringsyrkande varefter 

socialnämnden avslår detsamma. 

 

Socialnämnden beslutar följande: 

 Socialnämnden beslutar att inte medverka i bildandet av en familjecentral. 

 

 Socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att utveckla en modell som stärker 

samarbetet med samtliga vårdgivare i Lomma kommun och därigenom ge 

Lommas föräldrar och barn tillgång till tvärprofessionella team. 

 

 Reservation 

Conny Bäck (S), Pia Johnson (S) och Karin Everlund (S) reserverar sig mot 

beslutet till förmån till sitt eget yrkande. 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDEN 2016-12-06 

 

SN § 82 Dnr SN 2016:260.133 

 

 

Plan för hur ekonomisk balans ska kunna uppnås inom 

integrationsverksamheten 

 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen har 2016-10-05 gett socialnämnden, barn- och 

utbildningsnämnden och tekniska nämnden i uppdrag att redovisa en plan över 

hur ekonomisk balans ska kunna uppnås inom integrationsverksamheten på kort 

sikt, samt vilka åtgärder som vidtas inför nytt ersättningssystem för mottagande av 

ensamkommande barn och unga från och med 2017-07-01. 

 

Förvaltningen har i skrivelse lämnat förslag till plan för hur ekonomisk balans ska 

uppnås inom integrationsverksamheten. 

 

Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2016-11-24, § 271.  

 

Vid nämndens sammanträde lämnar avdelningschef Felicia Mellgren information 

i ärendet. 

 

Beslutsunderlag  

 Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-11-20 

 Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, § 271/16 

 

Socialnämnden beslutar följande: 

 Socialnämnden antar förvaltningens skrivelse (bilaga) som sin plan över hur 

ekonomisk balans ska kunna uppnås inom integrationsverksamheten och 

översänder densamma till kommunstyrelsen. 

 

./. Bilaga 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDEN 2016-12-06 

 

SN § 83 SN 2016:280.012 

 

 

Kommunikationsplan/aktivitetsplan för socialnämn-

den/socialförvaltningen 2017 
 

Ärendebeskrivning 

I Lomma kommun ansvarar varje nämnd för information inom sitt 

verksamhetsområde. Nämnden ska upprätta aktivitetsplaner för sina respektive 

informationsåtgärder. Av aktivitetsplanerna ska framgå vilka informationsinsatser 

nämnden vidtar för att förtydliga kommunens tjänsteutbud och dess 

kvalitetsnivåer. 

 

Nämndens handläggning 

Ordförande Sofia Forsgren Böhmer (M) frågar socialnämnden om ärendet kan tas 

upp för behandling utan att ha beretts av socialnämndens arbetsutskott enligt 

socialnämndens reglemente § 18. Ordföranden finner att socialnämnden svarar ja. 

 

Beslutsunderlag 

 Skrivelse från socialförvaltningen, 2016-12-01 

 Kommunikationsplan/aktivitetsplan för socialnämnden/socialförvaltningen år 

2017 

 

 Socialnämnden beslutar följande: 

 Socialnämnden antar kommunikationsplan/aktivitetsplan för år 2017 enligt bilaga. 

 

./. Bilaga 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDEN 2016-12-06 

 

SN § 84 Dnr SN 2016:24.002 

 

 

 Delegationsbeslut och meddelanden 
 

1. Beslut fattade med stöd av delegation: 

- Delegationslista IFO 2016-11-05 – 2016-12-01 

- Delegationslista HVO 2016-11-05 – 2016-12-01 

- Delegationslista avgiftsbeslut 2016-11-05– 2016-12-01 

 

Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2016-11-24 

 

2. Beslut från kommunfullmäktige 2016-10-20 avseende delårsrapport avseende 

perioden 2016-01-01 – 2016-08-31 samt helårsprognos för 2016. 

 

3. Beslut från kommunfullmäktige 2016-10-20 avseende godkännanden av avsä-

gelse från Annika Mårtensson (S) avseende uppdraget som ledamot i social-

nämnden för tiden till och med 2018-12-31 samt fyllnadsval med anledning 

härav. Till ny ledamot i socialnämnden, för Socialdemokraterna, väljes Pia 

Johnson (S). 

 

4. Beslut från kommunfullmäktige 2016-10-20 avseende godkännanden av avsä-

gelse från Catrin Koch (M) avseende uppdraget som ersättare i socialnämnden 

för tiden till och med 2018-12-31 samt fyllnadsval med anledning härav. Till 

ny ersättare i socialnämnden, för Moderaterna, väljes Oscar Remfors (M). 

 

5. Beslut från kommunstyrelsen avseende reviderad budgetprocess, 2016-10-26. 

Den reviderade budgetprocessen implementeras 2017 i samband med budget-

arbetet inför 2018 års budget. 

 

6. Beslut från kommunstyrelsen, 2016-10-26, yttrande över nämndernas 

nämndsplaner. Avseende socialnämndens nämndsplan menar kommunstyrel-

sen att det är önskvärt att nämnden hittar något annat nyckeltal som visar på 

vilket resultat som uppnås i målet hållbarhet. 

 

7. Beslut från kommunstyrelsen avseende delårsrapport avseende perioden 2016-

01-01 – 2016-08-31 samt helårsprognos för 2016. 

 

8. Meddelande från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 2016-11-09 dnr 

8.1.1-36803/2016-3, avseende inspektion i form av dialog den 1 december 

2016 i kommunhuset, Lomma 
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SOCIALNÄMNDEN 2016-12-06’ 

 

SN § 84 (forts.) Dnr SN 2016:24.002 

 

 

9. Meddelande från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 2016-11-03 avse-

ende mottagna uppgifter angående socialnämnden i Lomma. IVO har registre-

rat uppgifterna och kan använda dem vid planering av kommande tillsyner. 

 

10. Dom från Kammarrätten i Göteborg 2016-10-31 avseende överklagan av be-

slut om omedelbart omhändertagande för vård av unga. Kammarrätten avslår 

överklagandet. 

 

11. Beslut från Kammarrätten i Göteborg 2016-11-04 avseende överklagande av 

beslut om beredande av vård. Den klagande har återkallat sitt överklagande 

varpå kammarrätten avskriver målet. 

 

12. Beslut från Förvaltningsrätten i Malmö 2016-11-04 avseende omedelbart om-

händertagande enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av 

unga, LVU. Förvaltningsrätten fastställer socialnämndens beslut. 

 

13. Beslut från Förvaltningsrätten i Malmö 2016-11-09 avseende omedelbart om-

händertagande enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av 

unga, LVU. Förvaltningsrätten fastställer socialnämndens beslut. 

  

Socialnämnden beslutar följande: 

 Socialnämnden lägger delegationsbeslut och meddelanden till handlingarna 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SOCIALNÄMNDEN 2016-12-06 

 

SN § 85 SN 2016:5.000 

 

 

Information från förvaltningen 
 

Ärendebeskrivning  
Avdelningschef Felicia Mellgren informerar om följande ärenden: 

 Med anledning av en till kommunen och nämnden inkommen fråga informerar 

Felicia om socialförvaltningens rutiner och arbetssätt för att på ett rättssäkert 

sätt möta de behov som uppstår då en asylansökan är prövad och individen 

delges beslut, utifrån ett antal scenarion. 

 Projekt som är finansierade av Europeiska Socialfonden (ESF) vars syfte är att 

stärka samverkan mellan kommuner, bidra till ökad kompetensutveckling 

samt bygga nätverk och skapa nätverksarenor för att underlätta för 

ensamkommandes etablering. 

 

Förvaltningschef Amelie Gustafsson informerar om en tillsyn genomförd av 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) med anledning av inkomna lex-maria 

anmälningar. 

 

                   Socialnämnden beslutar följande:  

 Socialnämnden har tagit del av informationen.  

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 


