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Saby § 1 Dnr 2018-000001  

Godkännande/förändringar av ärendelistan 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

 

Ärendelistan godkänns. 

_____ 
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Saby § 2 Dnr 2017-000057  

Åkersjön 1:370, detaljplan 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna detaljplanen för Åkersjön 

1:370 och skicka den vidare till bygg- och miljönämnden för antagande. 

_______________________________________________________  

Beskrivning av ärendet 

En ansökan om planbesked inkom till kommunen den 16 juni 2017. Den 

sökande avser att uppföra fritidshus på de tomter som enligt detaljplanen får 

bebyggas med högst 70 kvm. Den sökande vill ha möjlighet att uppföra 

fritidshus på 85 kvm samt öka byggnadshöjden från 3,5 till 3,7 m och att 

vind får inredas (vilket inte tillåts enligt gällande detaljplan). Bestämmelse 

angående takvinkel finns inte i gällande detaljplan men med anledning av att 

vind föreslås tillåtas att inredas sätts en bestämmelse om takvinkel till max 

32 grader för att förhindra långa takfall. Detaljplanen behöver därför ändras. 

Detaljplanen har varit ute för samråd. Inga invändningar mot planändringen 

har inkommit. Detaljplanen hanteras med begränsat planförfarande och kan 

antas direkt efter samrådet. 

 

Planingenjör Elin Novén redogör för ärendet. 

_____ 

Kopia till 

Bygg- och miljönämnden 
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Saby § 3 Dnr 2017-000054  

Täng 2:33, detaljplan 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att skicka planförslaget för Täng 2:33 

på samråd. 

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Ägaren till Täng 2:33 önskar att göra en ny detaljplan för fastigheten. 

Avsikten är att skapa möjlighet att uppföra två friliggande bostadshus på 

fastigheten. Den tidigare detaljplanen för området Täng 1:23, 2:33 m fl, Ås 

socken, Krokoms kommun antagen av kommunfullmäktige den 26 juni 

1985, styrde användningen på del av fastigheten till prickmark, det vill säga 

ändamål för grönyta som planbeskrivningen benämner som natursläpp. Den 

nya detaljplanen för fastigheten gör gällande att tillåta bostäder B, 

byggnadshöjd till max 6,5 meter samt takvinkel max 28 grader.  

Planen möjliggör även kompletteringsbyggnader för respektive bostad. Den 

totala byggnadsytan som får bebyggas på respektive tillkomande fastighet 

regeleras till 220 m² byggrätt. Planen möjliggör även infartsväg till de tänkta 

byggrätterna samt säkerställer fortsatt tillträde till områdets gemensamma 

parkyta från Vikingabacken vägen.     

Upplysningar 

Detaljplanen hanteras enligt plan-och bygglagens bestämmelser för 

standardförfarande (2010:900), det vill säga att detaljplanen ska skickas ut 

på samråd och granskning innan detaljplanen kan godkännas inför beslut för 

antagande i bygg- och miljönämnden.  

 

Planingenjör Simon Östberg redogör för ärendet. 

_____ 

Kopia till 

Sökanden 
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Saby § 4 Dnr 2017-000053  

Täng 2:28 och 2:46, detaljplan 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att skicka planförslaget för Täng 2:28, 

2:46 på samråd.  

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Ägaren till Täng 2:28 och 2:46 önskar att göra en ny detaljplan för 

fastigheterna. Avsikten är att skapa möjligheter för friliggande bostadshus på 

fastigheterna. Den tidigare detaljplanen för området Täng 1:23, 2:33 m fl, Ås 

socken, Krokoms kommun antagen av kommunfullmäktige den 26 juni  

1985, styrde användningen på del av fastigheterna till prickmark, det vill 

säga ändamål för grönyta som planbeskrivningen benämner som natursläpp. 

Den nya detaljplanen för fastigheten gör gällande att tillåta bostad B, 

byggnadshöjd till max 6,5 meter samt takvinkel max 28 grader.  

 

Planen möjliggör även kompletteringsbyggnader för bostaden. Den totala 

byggnadsytan som får bebyggas på respektive tillkomande fastighet regleras 

till 220 m². 

Upplysningar 

Detaljplanen hanteras enligt plan-och bygglagens bestämmelser för 

standardförfarande (2010:900), det vill säga att detaljplanen ska skickas ut 

på samråd och granskning innan detaljplanen kan godkännas inför beslut för 

antagande i bygg- och miljönämnden.  

 

Planingenjör Simon Östberg redogör för ärendet. 

_____ 

Kopia till 

Sökanden 
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Saby § 5   Dnr 2018-000008  

Fördjupad översiktsplan Älvområdet-Krokom 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen antar projektets 

föreslagna områden.  

Nämnden föreslår samtidigt att kommunstyrelsen antar projektets 

organisationsmall enligt nedan 

Projektägare 

Kommunstyrelsens ordförande är projektägare och ordförande i styrgruppen.   

 

Styrgrupp 

Arbetet med planen styrs av en grupp bestående av kommunstyrelsens 

presidium, samhällsbyggnadsnämnden respektive bygg– och miljönämndens 

ordförande samt kommundirektör och förvaltningschefer för 

samhällsbyggnadsförvaltningen och bygg- och miljöavdelningen.  

 

Projektledare 

Stadsarkitekten. Leder projektet, samordnar och kallar till möten, redovisar 

följsamhet till tidplan och budget. 

 

Resursägare 

Delar av kommundirektörens ledningsgrupp. 

 

Projektgrupp 

Strategisk plangrupp som består av representanter från 

samhällsbyggnadsförvaltningen och näringslivskontoret. 

 

Referensgrupp 

Delar av kommundirektörens ledningsgrupp. 

_____________________________________________________________ 
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Saby § 5 forts Dnr 2018-000008  

Fördjupad översiktsplan Älvområdet-Krokom 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen har uppdragit till samhällsbyggnadsförvaltningen att 

upprätta en fördjupad översiktsplan över Aspås, Krokom, Hissmofors, 

Sandnäset, Ösabacken samt delar av Hägra, Dvärsätt. I den 

kommunövergripande översiktsplanen ”Framtidsplan” utpekas dessa 

områden som föremål för fördjupningsarbeten.  

Arbetet föreslås ske enligt en projektmodell, vilken har som syfte att fungera 

som stöd för de som leder och deltar i projektet. Projektmodellen tydliggör 

rollerna och ansvar genom hela projektet. Modellen är förenlig med plan- 

och bygglagens 3 kap som anger de krav som kan ställas på översiktsplanens 

innehåll samt utgör en grundförutsättning för en transparent planprocess.  

 

Förslag som läggs på mötet 

Sture Marklund, V, föreslår att en cykelväg anordnas mellan Krokom och 

Aspås på västra sidan om Nygårdsvägen. 

 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen dels 

antar projektets föreslagna områden och dels antar projektets 

organisationsmall. 

 

Till det har det kommit ett tilläggsförslag om att en cykelväg anordnas 

mellan Krokom och Aspås på västra sidan om Nygårdsvägen. 

 

Ordföranden kommer först att fråga på grundförslaget och sedan fråga på 

tilläggsförslaget. 

 

Beslutsgången godkänns. 
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Saby § 5 forts  Dnr 2018-000008  

Fördjupad översiktsplan Älvområdet-Krokom 

 

Efter fråga på grundförslaget finner ordföranden att samhällsbyggnads-

nämnden bifaller det. 

Efter fråga på tilläggförslaget finner ordföranden att samhällsbyggnads-

nämnden avslår det. 

 

Omröstning begärs. 

De som bifaller grundförslaget röstar Ja och de som bifaller tilläggsförslaget 

röstar Nej. 

 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår 

Cristine Persson, C x   
Eva Ljungdahl, MP x   
Stefan Fax, S  x  
Björn Hammarberg, M x   
Örjan Ernehed, C x   
Leif Jonsson, S   x 

Gabriella Carlsson, S  x  

Sture Marklund, V  x  

Andreas Karlsson, C x   

Summa 5 Ja 3 Nej 1 Avstår 

 

Med 5 Ja-röster, 3 Nej-röster och 1 Avstår finner ordföranden att samhälls-

byggnadsnämnden bifaller grundförslaget. 

Planingenjör Simon Östberg redogör för ärendet. 

_____ 

 

Kopia till 

Kommunstyrelsen 
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Saby § 6 Dnr 2016-000003  

Plantaxa. Kostnadsersättning vid planuppdrag 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Ärendet återremitteras till samhällsbyggnadsförvaltningen för ytterligare 

utredning.  

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till plantaxa för 

samhällsbyggnadsnämnden. 

Kostnad för planarbete föreslås tas ut som timtaxa och varje enskild 

detaljplan beräknas utifrån viken tid detaljplanen bedöms ta att genomföra 

gällande planarbete från inkommen handling fram till antagande. 

I dag gällande plantaxa antogs 2011 gällande timpris 727 kronor. Avgiften 

har inte index-reglerat sedan 2011. Utifrån innestående indexreglering sedan 

2011 med ca 2,5-3% per år och enligt beräkning av timavgift för 

planärenden enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL) 

beräkningsmodell så bör taxa för 2018 ligga på 1 032 kronor per timme.  

Plan-och fastighetsavdelningen ska regelbundet se över taxorna för att de ska 

ligga på en nivå som speglar de kostnader som samhällsbyggnadsnämnden 

har. Taxan bör indexregleras enligt prisindex för kommunal verksamhet 

PKV. Görs ingen höjning innebär det att skattepengar går till att täcka större 

del av kostnader som skulle kunna täckas med avgifter.  

 

Planingenjör Mikael Edström redogör för ärendet. 

_____ 
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Saby § 7 Dnr 2016-000016  

Årsredovisning 2017. Information 

 

Samhällsbyggnadschef Ulla Schill informerar om text i samhällsbyggnads-

nämndens årsredovisning 2017 samt de siffror som är klara i dagsläget. 

 

Plan- och fastighetschef Tomas Nilsson, vatten- och renhållningschef Oscar 

Aspman, kost- och lokalvårdschef Lena Träskvik samt ekonom Christine 

Månsson närvar vid ärendet handläggning. 

_____  
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Saby § 8 Dnr 2017-000063  

Motion - Kommunala kossor på Torsta 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besvara 

motionens första attsats med: 

Krokoms kommun utreder fördelar och nackdelar med egna djur på Torsta. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionens 

andra attsats; att Krokoms kommun därefter börjar med egen djurhållning på 

Torsta i syfte att leverera ekologiska och närproducerade livsmedel till 

kommunens kök. 

_____________________________________________________________ 

 
Beskrivning av ärendet 
Krokoms kommun är ägare av fastigheterna på Torsta, Grönt Center 

området. Torsta AB är hyresgäst och driver utbildning samt gårdsdrift. 

Härjedalen, Mora och några till kommuner har kommunala kossor. 

Förutsättningarna är olika i kommunerna utifrån ägande och upplägg av 

upphandling. Ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden, Cristine Persson, har 

gett kostchefen, Lena Träskvik, i uppdrag att bevaka hur arbetet fortgår i 

Härjedalens kommun med kommunala kossor. Mora kommun kommer till 

hösten att analysera sitt arbete med kommunala kossor. Underlaget utifrån 

dessa två kommuner blir en mindre analys på för- och nackdelar att ha 

kommunala kossor. 

 

Att bara köpa kor är inte bara, själva inköpsprocessen är komplex och består 

av fler delar än den formella upphandlingen som i sig är väl reglerad genom 

LOU. Reglerna bygger på EU-direktiv och är till stor del likadana inom hela 

EU. Grundprinciperna bygger på objektivitet och öppenhet. Det innebär att 

Krokoms kommun måste vara saklig och välja leverantör utifrån det som 

köps, alla leverantörer ska ges samma förutsättningar. 

Det har ändå länge varit ett önskemål från Krokoms kommun att den 

Gemensamma Upphandlingsnämnden (GNU) ska anpassa upphandlingarna 

så långt det är möjligt inom ramen för LOU, så att även lokala företagare ges 

utrymme att lägga anbud.  
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Saby § 8 forts Dnr 2017-000063  

Motion - Kommunala kossor på Torsta 

 

Just nu pågår en diskussion i kommunerna kring hur kommunerna kan styra 

GNU till att stödja en för kommunerna bättre inköpsprocess. 

Redan idag gör dock Krokoms kommun en del insatser för att stötta de 

lokala producenterna och ser gärna att fler lokala leverantörer lämnar anbud 

på upphandlingar. I länets gemensamma upphandlingspolicy § 5 kan man 

läsa att ”En tydlig ambition med kommunernas upphandling ska vara att små 

och medelstora företag ska ha möjlighet att delta som leverantörer. Dessa 

företag kan ha fördelar som kommunerna ska försöka ta till vara, och det kan 

också innebära att de mer aktivt initierar utökade samarbetsformer”. 

Krokoms kommun arbetar också kontinuerligt med att uppmana lokala 

leverantörer att medverka i upphandlingar gällande kommunen. 

I kommunens måltidspolicy framgår att kommunen i så stor utsträckning 

som möjligt ska köpa in lokalproducerade livsmedel. Det politiska målet är 

att andelen svenskt kött minst ska vara 90 % av det kött som köps in, under 

2017 var andelen 93 %. 

 

Kost- och lokalvårdschef Lena Träskvik närvar vid ärendets handläggning. 

_____ 

 

Kopia till 

Kommunfullmäktige
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Saby § 9   Dnr 2015-000008  

Åsbacken. Särtaxa för dagvatten 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta ny 

särtaxa för dagvattenhanteringen i Åsbacken. 

 

Den nya särtaxan för dagvattenhanteringen blir 10,77 kronor exklusive 

moms/kvadratmeter tomtyta. 

 

Återbetalning, 3,53 kronor per kvadratmeter tomtyta, ska ske till de 

fastighetsägare som hittills fakturerats. 

_________________________________________________________ 

 

Bakgrund 
 

Kommunfullmäktige beslutade den 25 februari 2015, § 14, att anta särtaxa 

för dagvattenhanteringen i Åsbacken. 

 

Då beräknades att kostnaden för dagvattenhanteringen skulle kosta totalt 1,8 

miljoner kronor, vilket blev 14,30 kronor exklusive moms per kvadratmeter 

tomtyta. 

 

På grund av bättre och billigare lösning av dagvattenanläggningen i 

Åsbacken har gjorts landar den totala kostnaden 1 402 619 kronor, vilket 

utslaget på den totala fastighetsytan för de fem berörda fastigheterna, 

130 178 kvadratmeter, blir en kostnad på 10,77 kronor per kvadratmeter. 

 

Plan- och fastighetschef Tomas Nilsson redogör för ärendet. 

_____ 

 

Kopia till 

Kommunfullmäktige 
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Saby § 10 Dnr 2017-000095  

Gatunamn Kvarna 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att gatorna i området får namnen 

Havrevägen, Kornvägen, Rågvägen, Tullkvarnsvägen och Vetevägen. 

_____________________________________________________________    

Beskrivning av ärendet 

Detaljplanen för ”Kvarna” togs fram 1991. I området låg, troligen redan på 

1700-talet, en gemensamhetskvarn - en tullkvarn - därav namnet ”Kvarna”. 

Nu ska området exploateras och förslag på gatunamn har tagits fram 

Havrevägen, Kornvägen, Rågvägen, Tullkvarnsvägen och Vetevägen. 

Tullkvarnsvägen bör också fortsätta till den eventuella framtida 

etapputbyggnaden i området.  

 

Namnförslagen har varit ute på remiss och inga erinringar har kommit in. 

 

Förslag som läggs på mötet 
Sture Marklund, V, föreslår att namnet Vetevägen byts ut till Gråärtsvägen. 

 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att gatorna i området får 

namnen Havrevägen, Kornvägen, Rågvägen, Tullkvarnsvägen och 

Vetevägen. 

 

Till det har kommit ett förslag att gatorna i området får namnen Havrevägen, 

Kornvägen, Rågvägen, Tullkvarnsvägen och Gråärtsvägen. 

 

Ordföranden kommer att ställa de två förslagen mot varandra.  

 

Beslutsgången godkänns. 

 

Efter fråga på de två förslagen finner ordföranden att samhällsnämnden 

bifaller grundförslaget. 

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

16(24) 

Sammanträdesdatum 

7 februari 2018 
 

 

  

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

  

Saby § 10 forts Dnr 2017-000095  

Gatunamn Kvarna 

Plan- och fastighetschef Tomas Nilsson redogör för ärendet. 

_____ 

Kopia till 

SOS-Alarm 

Räddningstjänsten Jämtland 

Polisen 

PostNord 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

17(24) 

Sammanträdesdatum 

7 februari 2018 
 

 

  

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

  

Saby § 11 Dnr 2018-000002  

Logglista, uppdrag från nämnden som ej 
återrapporterats 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Punkten Upprättande av VA-plan för Krokoms kommun tas bort från listan 

eftersom det arbetet är påbörjat. I övrigt revideras listan något.  

_______________________________________________________    

Beskrivning av ärendet 

 Logglistan som visar ej återrapporterade uppdrag från nämnden till 

samhällsbyggnadsförvaltningen gås igenom. 

_____    

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18(24) 

Sammanträdesdatum 

7 februari 2018 
 

 

  

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

  

Saby § 12 Dnr 2018-000004  

Informationspunkter 

Planingenjör Elin Novén informerar om 

- pågående detaljplaner 

 

Plan- och fastighetschef Tomas Nilsson informerar om 

- mark- och exploateringsfrågor 

- flyktingboenden 

- nytt äldreboende 

- nytt LSS-boende 

 

Samhällsbyggnadschef Ulla Schill informerar om  

- personalfrågor och sjuktal 

- verksamhetskonferensen den 31 januari 2018 

 

Vatten- och renhållningschef Oscar Aspman informerar om 

- Skärvångens bymejeri, utsläppshalter 

 

Kost- och lokalvårdschef Lena Träskvik informerar om 

- utvärderingen av försöket med vegetarisk alternativrätt på skolorna under 

höstterminen 2017 

_____ 

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19(24) 

Sammanträdesdatum 

7 februari 2018 
 

 

  

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

  

Saby § 13 Dnr 2018-000009  

Beslutsattestanter 2018 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förslag till beslutsattestanter för 

2018. 

_____________________________________________________________     

Beskrivning av ärendet 

Samhällsbyggnadsnämnden ska varje år godkänna förslag till besluts-

attestanter för sina verksamheter.  

_____   

Kopia till 

Ekonomikontoret 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20(24) 

Sammanträdesdatum 

7 februari 2018 
 

 

  

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

  

Saby § 14 Dnr 2017-000025  

Uppföljning av internkontrollplan 2017 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner interkontrollarbetet för 2017.  

 

Beskrivning av ärendet 

Enligt nämndens internkontrollplan ska internkontrollen omfatta 

verksamhetskontroller, kontroller i system och rutiner, kontroll av 

efterlevnad av regler, policyer och beslut samt finansiell kontroll. 

Nämnden ska årligen avrapportera resultatet av den interna kontrollen till 

kommunstyrelsen.  

_____ 

Kopia till 

Kommunstyrelsen 

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21(24) 

Sammanträdesdatum 

7 februari 2018 
 

 

  

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

  

Saby § 15 Dnr 2018-000010  

Internkontrollplan 2018 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden antar internkontrollplan 2018. 

 

Beskrivning av ärendet 

 

Internkontrollen syftar till att säkerställa att de av fullmäktige fastställda 

målen uppfylls och att viktiga processer kvalitetssäkras.  

Detta innefattar 

• efterlevnad av fattade beslut, tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer, mm. 

• ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

• tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 

• upprätthållande av förtroende för politiker och tjänstemän 

Samhällsbyggnadsförvaltningens ledningsgrupp har utifrån inventerade 

riskområden gjort en riskanalys och lämnar ett förslag till internkontrollplan. 

_____ 

Kopia till 

Kommunstyrelsen 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

22(24) 

Sammanträdesdatum 

7 februari 2018 
 

 

  

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

  

Saby § 16 Dnr 2018-000003  

Meddelande om ej behandlade motioner och 
medborgarförslag 

Motion - Ordna temavecka med traditionell och lokalproducerad mat i 

förskola, skola och äldreomsorg. 

Motionen inkom till samhällsbyggnadsnämnden den 22 juni 2017 och ska 

besvaras av kommunfullmäktige senast i maj 2018. 

 

Motion - Hörselslingor i offentliga lokaler och kommunens äldreboenden. 

Motionen inkom till samhällsbyggnadsnämnden den 18 oktober 2017 och 

ska besvaras av kommunfullmäktige senast i september 2018.  

_____ 

 

 

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

23(24) 

Sammanträdesdatum 

7 februari 2018 
 

 

  

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

  

Saby § 17 Dnr 2018-000005  

Delegationsbeslut 

 

Beviljade bostadsanpassningsbidrag 5 december 2017-29 januari 2018 

Ingenjör Kenneth Sandberg 
____



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

24(24) 

Sammanträdesdatum 

7 februari 2018 
 

 

  

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

  

Saby § 18   Dnr 2018-000006  

Delgivningar 

 

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning (RI-mål) för samtliga 

nämnder 

Kommunfullmäktige 
 

Kommunal garanti för sanering och återställning av mark, Granbo 

Budgetförutsättningar 2018-2020 

Dagvattenstrategi, ett inriktningsdokument 

Kommunstyrelsen 
_____ 


