
 
 

   
 

 

    
 
 
 

Kallelse Kommunstyrelsen 
 
Tid: tisdag 26 april 2022 kl. 08:30 
 
Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet 
 
        Ärenden  Föredragande  

 
Formalia 

1 Upprop   
2 Val av justerare och tid för justering   
3 Godkännande av dagordningen   
4 Anmälan av jäv 

 
  

Ärenden 
5 Personsäkerhet inför valet 

 
 David Morgardt, 

säkerhetschef 
Kl 8.30-9 
 

6 Uppsiktsplikten över det kommunala 
bolaget AB Edethus 
 

2022/91 Andreas Nelin, 
ordförande AB 
Edethus 
Kl 9-9.30 
 

7 Återrapportering internkontroll 2021 
kommunstyrelse och nämnder 
 

2022/63 Erica Björklund, 
verksamhetscontroller 
Kl 9.45-10.00 
 

8 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2022 – 
Lefab 
 

2022/161 Henrik Aleryd, VD 
Lefab 
Kl 10.00-10.30 
 

9 Förslag på nytt vägnamn – Ruts väg 
 

2022/88 Karin Holmström, 
sektorchef 
Maria Wagerland, 
plan- och 
exploateringschef 
kl 10.30-10.35 
 

10 Uppföljning och revidering av program för 
ett giftfritt Lilla Edet 
 

2022/97 Karin Holmström, 
sektorchef 
Kristian Nordström, 
miljö- och byggchef 
Kl 10.35-10.55 
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11 Årsredovisning SBRF 2021 
 

2022/166 Jörgen Karlsson, 
ekonomichef 
Kl 11.00 
 

12 Årsredovisning SOLTAK 2021 
 

2022/162 Jörgen Karlsson, 
ekonomichef 
Kl 11.00 
 

13 Årsredovisning AB Edethus 2021 
 

2022/152 Jörgen Karlsson, 
ekonomichef 
Kl 11.00 
 

14 Årsredovisning LEFAB 2021 
 

2022/139 Jörgen Karlsson, 
ekonomichef 
Kl 11.00 
 

15 Partiernas redovisning för utbetalning av 
partistöd 2021 
 

2022/25 Jörgen Karlsson, 
ekonomichef 
Kl 11.00 
 

16 Uppsiktsplikten över Soltak AB 
 

2022/163 Pertti Heina, VD 
Soltak AB 
Åke Sparringsjö, 
ordförande Soltak AB 
Kl 13.00-13.30 
 

17 Yttrande över ansökan om förordnande som 
borgerlig vigselförrättare 
 

2022/167 Maria Olegård, 
administrativ chef 

18 Revidering av kommunstyrelsens 
delegationsordning 
 

2022/213 Maria Olegård, 
administrativ chef 

19 Redovisning av delegationsbeslut 
 

2022/84  

20 Anmälan av inkomna skrivelser 
 

2021/415  

21 Information från SBRF/RSG 
 

2022/16  

22 Information från GR 2022/10  
 

 
                     

Julia Färjhage (C) 
Ordförande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-04-05 
 

 
§ 50 
Uppsiktsplikten över det kommunala bolaget AB Edethus 
Dnr KS 2022/91 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska inom ramen för sin uppsiktsplikt, enligt 6 kap 1 § 
kommunallagen årligen, i beslut, pröva om kommunens aktiebolag har bedrivit sin 
verksamhet på sätt som är förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och 
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna, se 6 kap 9 § Kommunallagen. 
 
Uppsiktsplikten ska leda fram till ett beslut som kan överklagas i enlighet med 13 kap 
kommunallagen. Beslutet ska delges kommunfullmäktige snarast.  
 
Om kommunstyrelsen finner att bolagets verksamhet inte uppfyller kraven i 10 kap 3 § 
ska kommunstyrelsen föreslå fullmäktige konkreta åtgärder för att rätta till 
felaktigheterna, exempelvis ändrad bolagsordning eller kompletterande direktiv. 
 
Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap kommunallagen, vilka 
innebär att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och 
lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmar ska behandlas lika, förbud att lämna 
stöd åt enskild och förbud att ta högre avgift än som svarar mot kostnaderna för de 
tjänster som tillhandahålls, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller 
åtgärd medger undantag. 
 
Enligt ägardirektivet ska bolaget bygga, äga och förvalta lokaler för kommunala 
verksamheters behov av ändamålsenliga lokaler och anläggningar. Bolaget ska bygga, 
äga och förvalta verksamhetslokaler för det lokala näringslivets behov av 
ändamålsenliga lokaler och därmed främja sysselsättning och ekonomisk tillväxt och 
bolaget ska bygga, äga och förvalta bostäder för att därmed främja bostadsförsörjningen 
i kommunen. Bolaget ska också äga och vårda skogsmark där skogsinnehavet ska ses 
som en resurs som får avyttras utifrån helhetsbedömningar av bolagets ekonomi. 
Miljöfrågor ska ha en särställning i bolagets verksamhet och utvecklingsarbete. 
 
Lilla Edets kommun följer upp AB EdetHus verksamhet på flera olika sätt under året: 

• I tertialbokslut 
• I uppföljnings-/avstämningsmöten med kommunchef och VD för AB EdetHus 
• I möten mellan förvaltningschefer och VD för AB EdetHus i samband med 

gemensamma projekt i kommunen.  
• Två gånger i månaden i gemensam lokalgrupp  

 
Härtill kommer underlag såsom bolagets bolagsordning, ägardirektiv, årsredovisning 
och styrelseprotokoll. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-04-05 
 

 
Regelbundna möten genomförs också mellan kommunstyrelsens presidium och AB 
EdetHus presidium, kommunchef och VD. Vidare återrapporterar VD om bolagets 
verksamhet i kommunstyrelsen minst en gång per år. 
 
Under 2021 har inga större projekt avslutats men däremot några mindre 
projekt. Som exempel kan nämnas Fuxernaskolan som har fått ett nytt 
ventilationssystem samt ett omfattande fönsterbyte och förskolan Solgatan har 
fått nytt tak och nya fönster m.m. I övrigt har det mesta arbetet varit 
underhållsarbeten som bolaget har valt att intensifiera när räntekostnaderna är 
låga. Underhållskostnaderna ligger på en nivå som är mer än dubbelt högre än 
normala underhållsinsatser. Bolaget har för avsikt att jobba i kapp det 
underhållsbehov som funnits under flera år. 
 
Under 2022 kommer flera nya projekt dras i gång. Större projekt som planeras 
starta är Ängshöken med ett 25-tal bostäder, Rörläggaren, i norra Lilla Edet, 
med byggnation av 8 till 10 radhuslägenheter samt stamrenovering på 
hantverkargatan, som har planerats under en längre tid. Även mindre projekt 
som planeras är ombyggnation av E-huset på Fuxernaskolan samt 
ombyggnation av skolgårdens utelek och även utbyggnad av Strömskolan och 
ombyggnation av rådande trafiksituation där.  
 
Kommunen expanderar vidare och det betyder att vi kommer bygga ut våra 
skolor under de närmaste åren. Även förskolor behövs utökas vilket kan bli 
projekt som bolaget blir involverat i. Med anledning av alla dessa projekt har 
bolaget gjort vissa resursförändringar där EdetHus har inrättat en projektstab 
och en ny projektledare har rekryterats.  
 
Bolaget har, som ovan beskrivits, bedrivit verksamhet inom Lilla Edets kommun och 
inom de ramar som bolagsordning och ägardirektiv anger.  
 
Bedömningen är att den verksamhet som bolaget bedrivit under året har varit förenligt 
med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunchefen, daterad 2022-03-24 
 
 
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen noterar att AB EdetHus, under verksamhetsåret 2021, har bedrivit sin 
verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten 
och i enlighet med de kommunala befogenheter som gäller för verksamheten. 
 
Beslutet delges kommunfullmäktige. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2022-03-24 KS 2022/91 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
Årlig uppsiktplikt över det kommunala bolaget AB EdetHus 
 
Dnr KS 2022/91 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska inom ramen för sin uppsiktsplikt, enligt 6 kap 1 § 
kommunallagen årligen, i beslut, pröva om kommunens aktiebolag har bedrivit sin 
verksamhet på sätt som är förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och 
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna, se 6 kap 9 § Kommunallagen. 
 
Uppsiktsplikten ska leda fram till ett beslut som kan överklagas i enlighet med 13 kap 
kommunallagen. Beslutet ska delges kommunfullmäktige snarast.  
 
Om kommunstyrelsen finner att bolagets verksamhet inte uppfyller kraven i 10 kap 3 § 
ska kommunstyrelsen föreslå fullmäktige konkreta åtgärder för att rätta till 
felaktigheterna, exempelvis ändrad bolagsordning eller kompletterande direktiv. 
 
Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap kommunallagen, vilka 
innebär att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och 
lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmar ska behandlas lika, förbud att lämna 
stöd åt enskild och förbud att ta högre avgift än som svarar mot kostnaderna för de 
tjänster som tillhandahålls, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller 
åtgärd medger undantag. 
 
Enligt ägardirektivet ska bolaget bygga, äga och förvalta lokaler för kommunala 
verksamheters behov av ändamålsenliga lokaler och anläggningar. Bolaget ska bygga, 
äga och förvalta verksamhetslokaler för det lokala näringslivets behov av 
ändamålsenliga lokaler och därmed främja sysselsättning och ekonomisk tillväxt och 
bolaget ska bygga, äga och förvalta bostäder för att därmed främja bostadsförsörjningen 
i kommunen. Bolaget ska också äga och vårda skogsmark där skogsinnehavet ska ses 
som en resurs som får avyttras utifrån helhetsbedömningar av bolagets ekonomi. 
Miljöfrågor ska ha en särställning i bolagets verksamhet och utvecklingsarbete. 
 
Lilla Edets kommun följer upp AB EdetHus verksamhet på flera olika sätt under året: 

• I tertialbokslut 
• I uppföljnings-/avstämningsmöten med kommunchef och VD för AB EdetHus 
• I möten mellan förvaltningschefer och VD för AB EdetHus i samband med 

gemensamma projekt i kommunen.  
• Två gånger i månaden i gemensam lokalgrupp  

 

5



   

sid 2/2 

Härtill kommer underlag såsom bolagets bolagsordning, ägardirektiv, årsredovisning 
och styrelseprotokoll. 
 
Regelbundna möten genomförs också mellan kommunstyrelsens presidium och AB 
EdetHus presidium, kommunchef och VD. Vidare återrapporterar VD om bolagets 
verksamhet i kommunstyrelsen minst en gång per år. 
 
Under 2021 har inga större projekt avslutats men däremot några mindre 
projekt. Som exempel kan nämnas Fuxernaskolan som har fått ett nytt 
ventilationssystem samt ett omfattande fönsterbyte och förskolan Solgatan har 
fått nytt tak och nya fönster m.m. I övrigt har det mesta arbetet varit 
underhållsarbeten som bolaget har valt att intensifiera när räntekostnaderna är 
låga. Underhållskostnaderna ligger på en nivå som är mer än dubbelt högre än 
normala underhållsinsatser. Bolaget har för avsikt att jobba i kapp det 
underhållsbehov som funnits under flera år. 
 
Under 2022 kommer flera nya projekt dras i gång. Större projekt som planeras 
starta är Ängshöken med ett 25-tal bostäder, Rörläggaren, i norra Lilla Edet, 
med byggnation av 8 till 10 radhuslägenheter samt stamrenovering på 
hantverkargatan, som har planerats under en längre tid. Även mindre projekt 
som planeras är ombyggnation av E-huset på Fuxernaskolan samt 
ombyggnation av skolgårdens utelek och även utbyggnad av Strömskolan och 
ombyggnation av rådande trafiksituation där.  
 
Kommunen expanderar vidare och det betyder att vi kommer bygga ut våra 
skolor under de närmaste åren. Även förskolor behövs utökas vilket kan bli 
projekt som bolaget blir involverat i. Med anledning av alla dessa projekt har 
bolaget gjort vissa resursförändringar där EdetHus har inrättat en projektstab 
och en ny projektledare har rekryterats.  
 
Bolaget har, som ovan beskrivits, bedrivit verksamhet inom Lilla Edets kommun och 
inom de ramar som bolagsordning och ägardirektiv anger.  
 
Bedömningen är att den verksamhet som bolaget bedrivit under året har varit förenligt 
med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunchefen, daterad 2022-03-24 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar att AB EdetHus, under verksamhetsåret 2021, har bedrivit sin 
verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten 
och i enlighet med de kommunala befogenheter som gäller för verksamheten. 
 
Beslutet delges kommunfullmäktige. 
 
Elisabeth Linderoth 
Kommunchef 
elisabeth.linderoth@lillaedet.se 
 
Beslut expedieras till 
Lars Wijkmark, AB EdetHus 
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§ 49 
Återrapportering internkontroll 2021 kommunstyrelse och 
nämnder 
Dnr KS 2022/63 
 
Sammanfattning 
Samtliga nämnder har antagit planer för internkontroll för 2021 och gett förvaltningarna 
i uppdrag att arbeta efter dessa. Planerna har återrapporterats till vardera nämnd och ska 
därefter återrapporteras till Kommunstyrelsen som har det övergripande ansvaret för 
internkontrollen i Lilla Edets kommun. Nedan redovisas en sammanfattning av 
resultatet av 2021 års internkontroll för samtliga nämnder. 
 
Nämndernas internkontrollplaner för 2021 innehåller 1–8 kontrollpunkter som valts ut 
för intern kontroll av nämnderna. Vissa avvikelser har noterats vid kontroll av 
kontrollpunkterna. Samtliga av dessa har omhändertagits genom åtgärder som 
exempelvis utbildnings– och informationsinsatser samt uppdaterade rutinbeskrivningar. 
 
Sammanfattningsvis anses nämnderna till stor del ha en god intern kontroll och 
styrning. I flera fall där avvikelser noterats har dessa omhändertagits för att hantera och 
förebygga att den uppstår igen. 
 
Kommunstyrelsen ska, med utgångspunkt från nämndernas rapporter och den egna 
uppföljningen inom kommunstyrelsens verksamhetsområde, utvärdera kommunens 
samlade system för intern kontroll. Utvärderingen ska leda till att åtgärder vidtas till 
förbättringar av eventuella brister i kontrollsystemet. I utvärderingen av 2021 års 
internkontroll har förbättringsområden upptäckts och kvarstår från föregående år: 

• Nämnderna rapporterar återrapporteringen av internkontrollen på olika sätt och i olika 
omfattning.  

På Intranätet finns framtagna mallar att använda för väsentlighets– och riskanalys, 
kontrollplan, kontroll– och avvikelserapport samt mall för återrapportering. På 
Intranätet finns det även en Handbok för intern styrning och kontroll som kan underlätta 
och vägleda genom processen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-23 
Återrapportering av samtliga nämnders internkontrollplaner 2021 
 
Yrkande 
Julia Färjhage (C) 

1. Kommunstyrelsen godkänner återrapporteringen av samtliga nämnders internkontroll 
2021. 
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2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att tillse att samtliga nämnder använder 
framtagna mallar för internkontrollprocessen fortsättningsvis samt att systematiskt 
åtgärda de avvikelser som upptäcks. 

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsen godkänner återrapporteringen av samtliga nämnders internkontroll 

2021. 
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att tillse att samtliga nämnder använder 

framtagna mallar för internkontrollprocessen fortsättningsvis samt att systematiskt 
åtgärda de avvikelser som upptäcks. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2022-03-23 KS 2022/63 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
Återrapportering av samtliga nämnders internkontrollplaner 
2021 
 
Dnr KS 2022/63 
 
Sammanfattning 
Samtliga nämnder har antagit planer för internkontroll för 2021 och gett förvaltningarna 
i uppdrag att arbeta efter dessa. Planerna har återrapporterats till vardera nämnd och ska 
därefter återrapporteras till Kommunstyrelsen som har det övergripande ansvaret för 
internkontrollen i Lilla Edets kommun. Nedan redovisas en sammanfattning av 
resultatet av 2021 års internkontroll för samtliga nämnder. 
 
Nämndernas internkontrollplaner för 2021 innehåller 1–8 kontrollpunkter som valts ut 
för intern kontroll av nämnderna. Vissa avvikelser har noterats vid kontroll av 
kontrollpunkterna. Samtliga av dessa har omhändertagits genom åtgärder som 
exempelvis utbildnings– och informationsinsatser samt uppdaterade rutinbeskrivningar. 
 
Sammanfattningsvis anses nämnderna till stor del ha en god intern kontroll och 
styrning. I flera fall där avvikelser noterats har dessa omhändertagits för att hantera och 
förebygga att den uppstår igen. 
 
Kommunstyrelsen ska, med utgångspunkt från nämndernas rapporter och den egna 
uppföljningen inom kommunstyrelsens verksamhetsområde, utvärdera kommunens 
samlade system för intern kontroll. Utvärderingen ska leda till att åtgärder vidtas till 
förbättringar av eventuella brister i kontrollsystemet. I utvärderingen av 2021 års 
internkontroll har förbättringsområden upptäckts och kvarstår från föregående år: 

• Nämnderna rapporterar återrapporteringen av internkontrollen på olika sätt och i olika 
omfattning.  

På Intranätet finns framtagna mallar att använda för väsentlighets– och riskanalys, 
kontrollplan, kontroll– och avvikelserapport samt mall för återrapportering. På 
Intranätet finns det även en Handbok för intern styrning och kontroll som kan underlätta 
och vägleda genom processen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-23 
Återrapportering av samtliga nämnders internkontrollplaner 2021 
 
Ekonomiska konsekvenser 
- 
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Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner återrapporteringen av samtliga nämnders internkontroll 
2021. 
Kommunstyrelsen uppmanar samtliga nämnder att använda framtagna mallar för 
internkontroll processen fortsättningsvis samt att systematiskt åtgärda de avvikelser som 
upptäcks. 
 
 
 
Erica Björklund 
Verksamhetscontroller 
erica.bjorklund@lillaedet.se 
 
 
Beslut expedieras till 
Elisabeth Linderoth, kommunchef 
Sektorschefer 
 
Beslutet skickas för kännedom till  
Jörgen Karlsson, ekonomichef 
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Återrapportering av 
samtliga nämnders 
internkontrollplaner 2021 
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Bakgrund 
Samtliga nämnder har antagit planer för internkontroll för 2021 och gett förvaltningarna i uppdrag att 
arbeta efter dessa. Planerna ska årligen återrapporteras till vardera nämnd och därefter till 
Kommunstyrelsen som har det övergripande ansvaret för internkontrollen i Lilla Edets kommun. 
Nedan redovisas en sammanfattning av resultatet av 2021 års internkontroll för samtliga nämnder. 

Sammanfattning av resultat 
Nämndernas internkontrollplaner för 2021 innehåller 1–8 kontrollpunkter som valts ut för intern 
kontroll av nämnderna. 

Vissa avvikelser har noterats vid kontroll av kontrollpunkterna. Flertalet av dessa har omhändertagits 
genom åtgärder som exempelvis utbildnings– och informationsinsatser samt uppdaterade 
rutinbeskrivningar. 

Sammanfattningsvis anses nämnderna till stor del ha en god intern kontroll och styrning. I flera fall 
där avvikelser noterats har dessa omhändertagits för att hantera och förebygga att den uppstår igen. 
Nedan följer en sammanfattning av respektive nämnds internkontrollplaner 2021 med resultat av 
kontroll samt förslag på åtgärder för att omhänderta eventuella avvikelser. 
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Förvaltningsspecifika kontrollpunkter 

Samhällsnämnden 
Kontrollpunkter, 
SAN 

Risk Resultat Åtgärder 

Beställningsrutin Risk för felaktig hantering vid 
beställningar, risk för bristfällig 
avtalstrohet. 

Fåtal anställda inom kostenheten saknade 
korrekt beställarutbildning. I övriga enheter 
noterades inga brister. 

Utbildning för de som saknar och behöver 
sådan. 

Avtal Risk att icke-behörig 
firmatecknare tecknar avtal. Avtal 
gäller då inte och kommunen kan 
bli skadeståndsskyldig. 

Samtliga tecknade avtal under perioden 
september 2020-september 2021 
kontrollerades. Inga avvikelser noterades. 

Lämnas utan åtgärd då ingen avvikelse 
noterades. 

Taxor/fakturering Risk att taxan inte alltid tillämpas 
vilket påverkar 
likabehandlingsprincipen och 
leder till lägre kostnadstäckning. 

Kontroll att de ärenden som föranleder 
debitering har debiterats med rätt antal 
timmar och rätt taxa. 20 stickprov. En mindre 
brist noterad inom enheten för stadsmiljö. 

Enheten för stadsmiljö arbetar fram en ny 
faktureringsrutin. 

Delegationsbeslut Risk att beslut fattas på delegation 
utan att delegation finns. Risk för 
att handläggare missar att anmäla 
delegationsbeslut till nämnd. 

Stickprovskontroll av 20 delegationsbeslut 
per verksamhet. Enstaka avvikelser 
noterades. 

Informationsinsats om vikten av att 
kontrollera vem som har delegation i ett 
speciellt ärende. 
 
Ytterligare genomgång av delegationsbeslut 
samt rättning och tillkännagivande för 
nämnd. Berörda handläggare har informerats.  

GDPR Risk att ej 
dataskyddslagstiftningen följs 
pga. okunskap. Kan leda till 
sanktioner i form av böter. 

Kontroll av kännedom av rutin för 
personuppgiftsincident, kunskapsnivå om 
GDPR samt var information finns. Anonym 
enkät, alla som svarat på enkäten känner till 
vad GDPR är för något.  

Fortsatt information på APT. 
 
Denna kontrollpunkt lämnas över till central 
dataskyddssamordnare för hantering. 

Körjournaler Risk för att fordonen nyttjas för 
annat än arbetsresor. 

Stickprov på 20 olika tillfällen under 2021. 
Kontroll att resorna är tjänsteresor samt att 
notering är gjord i förarjournal. Enstaka 
avvikelser. 

Informationsinsats på APT och samtal. 
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Nämndgemensam uppföljning 

av internkontrollplaner 2021 
     

 
Kontrollpunkter, 
SAN 

Risk Resultat Åtgärder 

Tankkort Risk för att arbetsgivarens 
tankkort används till annat än 
arbetsfordonen. 

Bränsleräkningar för bilar, totalt 13 fordon, 
har stämts av mot körjournaler och fordonens 
bränsleförbrukning. Inga avvikelser 
noterades. 

Lämnas utan åtgärd då ingen avvikelse 
noterades. 

Socialnämnden 
Kontrollpunkter, 
SON 

Risk Resultat Åtgärder 

Systematiskt 
kvalitetsarbete, 
ledningssystem 

Om sektorn inte har ett uppdaterat 
och fungerande ledningssystem 
riskerar det att bli brister i 
styrningen och ledningen i 
verksamheten. 

Kontroll av antal dokument som behöver 
revideras i ledningssystem 
Tre kontroller genomförda av relevans av 
dokument i ledningssystemet.  

Påminnelsefunktioner har skapats och ny 
process för godkännande och publicering av 
dokument finns. 

Behörighet, åtkomst 
till information i 
verksamhetssystem 

Att obehöriga har tagit del av 
information. 

Årets två kontroller är gjorda i respektive 
verksamhetssystem; Treserva och Procapita. 
Av de slumpvis utvalda användarna har 
ingen av dem uppvisat avvikande aktiviteter. 

Ingen åtgärd aktuell. 

Systematiskt 
kvalitetsarbete, 
uppföljning av 
bestämmelserna om 
lex Sarah 

Att missförhållanden inte rättas 
till och att verksamheten inte 
utvecklas 

Två kontroller gjorde enligt checklista. Bedömning utifrån kontrollerna är att 
hanteringen av inrapporterade händelser inte 
fullt ut uppfyller kraven enligt lagar och 
förordningar. SAS har under november 2021 
skickat ut ett utbildningsmaterial kring 
hantering av lex Sarah till enhetscheferna. 
Materialet ska användas på arbetsplatsträffar 
och andra möten. SAS kommer att delta på 
verksamhetsmöten och i ledningsgruppen. 
Utvärdering om åtgärderna gett tillräcklig 
effekt följs arbetet upp av sektorsledningen 
senast tertial 1, 2022. 
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Nämndgemensam uppföljning 

av internkontrollplaner 2021 
     

 
Kontrollpunkter, 
SON 

Risk Resultat Åtgärder 

Kontroll av 
verkställighet, 
privata medel, 
kontroll av att rutin 
för privata medel 
följs 
 

Att stöld eller annan oegentlighet 
kan förekomma. 

Kontrollpunkten avser sju olika boenden; 
fyra LSS och tre SÄBO. Stickprov på tre 
slumpvis utvalda ärenden på varje boende. 
Alla kontroller är utförda. 
 
Vissa avvikelser gällande kvittohantering och 
kvittenser av mottagande av pengar. Vid 
kontroll saknades även korrekt 
månadsavstämning på en brukares privata 
medel. 

Verksamheterna ska revidera rutinen. 
Rutinen ska kontinuerligt tas upp på APT i 
de olika verksamheterna. 

Beslut, bistånd 
Överensstämmelse 
mellan biståndsbeslut 
och 
genomförandeplan 
för verksamheterna 
inom LSS. Att 
genomförandeplaner 
upprättas, följs och 
följs upp 

Om brukares biståndsbeslut och 
genomförandeplan inte 
överensstämmer finns risk att 
brukare får andra insatser än de 
som är beslutade.  
 

Denna kontrollpunkt görs en gång per år och 
redovisades för nämnden 6 oktober 2021. 

Verksamheterna ser över arbetet med 
genomförandeplaner och förtydligar i dem 
kring hur:et i arbetet med mål utifrån bedömt 
bistånd för den enskilde samt kontrollerar att 
uppföljningar sker var 6:e månad eller vid 
förändring. 
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Nämndgemensam uppföljning 

av internkontrollplaner 2021 
     

 
Kontrollpunkter, 
SON 

Risk Resultat Åtgärder 

Systematiskt 
kvalitetsarbete, 
uppföljning av 
vårdskador 

Risk att rapporter om vårdskador 
inte följer rutinbeskrivning och 
fastställda lagar/regler. 

Årets två kontroller är gjorda utifrån 
förutbestämda frågeställningar. Fem 
rapporterade avvikelser från olika områden 
valdes slumpvis ut inom hemtjänst, SÄBO 
och LSS.  

 
Kontroll visade på en hel del brister som till 
exempel att inrapporterade händelser inte var 
mottagna på ett par månader, att utredningar 
saknades, att ingen av avvikelserna var 
dokumenterade eller avslutade enligt rutin 
och att ingen av avvikelserna hade några 
dokumenterade åtgärder. 

Kontrollansvarig MAS arbetar fortsatt med 
att öka kunskapen kring hanteringen av 
inrapporterade avvikelser. MAS deltar 
kontinuerligt på verksamhetsmöten och i 
ledningsgrupp. För att utvärdera om 
åtgärderna gett tillräcklig effekt följs arbetet 
upp av sektorsledningen senast tertial 1, 
2022. 

Ärendehantering, 
brister i 
kommunikation när 
utredningar 
kommunicerats med 
föräldrar och 
barn/ungdomar 

 Alla kontroller är gjorda, 10 slumpvis 
utvalda utredningar. Samtliga granskade 
utredningar hade kommunicerats skriftligt 
och muntlig kommunicering erbjudits. I 
flertalet hade även muntlig kommunicering 
genomförts. 

Ingen åtgärd aktuell. 

GDPR Risk är att 
dataskyddslagstiftningen inte följs 
på grund av okunskap då lagen är 
relativt ny. 

Kontrollen genomfördes genom att chefer 
ombads sprida en digital enkät till samtliga 
anställda. Viss försämring gällande 
kännedom GDPR och personuppgiftsincident 
jämfört med föregående år. 

Ingen åtgärd aktuell. 
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Nämndgemensam uppföljning 

av internkontrollplaner 2021 
     

 
Bildningsnämnden 

Kontrollpunkter, 
BIN 

Risk Resultat Åtgärder 

Hantering av 
kostnader för köpta 
platser förskola, 
skola och gymnasiet 
 

Risk att kostnader för förskola, 
grundskola och gymnasiet inte 
hanteras enligt rutin. 

Månadsuppföljningar med särskilt fokus på 
kostnadsökningar och köpta platser. 
Hanteringen av kostnader för externa 
förskole- och skolplatser har utvecklats och 
håller nu god ordning. 

Hantering av kostnader för köpta platser får 
nu anses ha så goda rutiner att området bör 
kunna avföras från internkontrollplan för 
2022. 

Hantering av bidrag 
till föreningar 

Risk att dubbelutbetalningar sker. Utvärdering av rutin och kontroll av 
efterlevnad av rutin. 

Rutiner finns på plats för hantering och ingen 
oro kvarstår. Området bör avföras från 
internkontroll inför 2022. 

Nämndens 
internkontroll  
 
 

Hantering av internkontrollplanen 
beskrevs av revisorsgruppen som 
ett utvecklingsområde. 

 Dialog i bildningsnämndens arbetsutskott 
och i samband med tertialrapport 2 
identifiera områden för kommande års 
internkontroll. 

Kommunstyrelsen 
Kontrollpunkt Risk Resultat Åtgärd 

Rutiner för 
utlämnande av 
geodata  
 

Risk att känslig geodata lämnas ut utan 
ex sekretessavtal och att dessa kommer 
i händerna på obehöriga. 

Det finns rutiner för hur geodata ska lämnas ut samt 
hur mottagare ska hantera denna. Rutinerna är dock 
svåra att hitta och troligen känner inte alla i 
verksamheten till att de finns. Stickprovskontroll av 
handläggning inom sektor samhälle har gjorts för att se 
att framtagen rutin för utlämnande av geodata följs. 
Avvikelser från rutinen har framkommit vid 
kontrollen.  

Rutinen för utlämnande av geodata 
behöver uppdateras och samtliga i 
kommunen som lämnar ut geodata till 
upphandlade konsulter och externa 
kunder behöver få kännedom om rutinen 
och de avtal som krävs för att lämna ut 
geodata. 

GDPR Risk att dataskyddslagstiftningen inte 
följs pga. okunskap då lagen är relativt 
ny. 

En enkät har skickats ut till samtliga medarbetare inom 
sektor kommunledning för att kartlägga kunskapsnivån 
om GDPR.  

Utbildningsinsats på APT för sektor 
kommunledning för att informera om 
GDPR utifrån de behov som framkom i 
enkätresultatet. Synliggöra rutinen för 
personuppgiftsincidenter på intranätet. 
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Nämndgemensam uppföljning 

av internkontrollplaner 2021 
     

 
Kontrollpunkt Risk Resultat Åtgärd 

Dokumentations
krav vid 
direktupphandli
ng 

Direktupphandlingar över 100 000kr 
ska dokumenteras i enlighet med LOU. 
Risk finns att det inte efterföljs. 

Samtliga fakturor för Kommunstyrelsen under 
perioden jan-aug 2021 som översteg 100 000 kr har 
kontrollerats. Kontrollen visar att det är två fakturor för 
Kommunstyrelsen som överstiger beloppet för 
direktupphandling och där korrekt dokumentation 
saknas, så kallade otillåtna direktupphandlingar.  
Vissa köp har inte uppkommit i 100 000 kr för en 
specifik verksamhet, utan över flera verksamheter. 

Informera medarbetare och förtydliga 
information på intranätet. 
 

Beställarkompet
ens inom 
Planering och 
exploatering 
 

Risk för otillräcklig 
beställarkompetens vilket kan leda till 
att projekt får många ÄTOR, vilket 
påverkar kommunens totalekonomi 
negativt. 

Beställningar som inte skett genom Proceedo och som 
är upphandlingar/beställningar av tjänster har 
kontrollerats. Då endast två beställningar är påbörjade 
under 2021 har båda dessa kontrollerats. För 
beställningarna finns ramavtal tecknade. Beställarna 
har använt sig av upphandlingsenheten vid 
upphandlingen i enlighet med ramavtalen. 
Regler/rutiner avseende inköp och upphandling har 
följts. Men det finns en otydlighet mellan beställarna 
och upphandlingsenheten vem som diarieför 
beställningen under hela processen. 

Utbildning för personal på planerings- 
och exploateringsenheten samt 
förtydliga rutinen med vem som 
diarieför och anmäler delegations-beslut 

 

För mer detaljerad beskrivning av nämndernas uppföljning av intern kontroll och åtgärdsförslag hänvisas till respektive nämnds underlag. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-04-05 
 

 
§ 46 
Förslag på nytt vägnamn – Ruts väg 
Dnr KS 2022/88 
 
Sammanfattning 
Det har inkommit önskemål om att sätta ett vägnamn på utfartsvägen till den nybildade 
fastigheten LILLA EDET VABACKEN 1:79. Namnförslaget är Ruts väg. Se kartbilaga 
A för vägens sträckning. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, denna handling KS 2022/99 
Kartbilaga A – Fastighetsgränser och vägsträcka i förslaget 
 
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att anta vägnamnet Ruts väg för infartsvägen till fastigheten 
LILLA EDET VABACKEN 1:79. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2022-03-15 KS 2022/88 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
VABACKEN 1:79 - Begäran om nytt vägnamn i Vabacken 
 
Dnr KS 2022/88 
 
Sammanfattning 
Det har inkommit önskemål om att sätta ett vägnamn på utfartsvägen till den nybildade 
fastigheten LILLA EDET VABACKEN 1:79 som ligger intill Öresjö på den södra 
sidan. Namnförslaget är Ruts väg. Se kartbilaga A för vägens sträckning. 
 
Ärendet 
Befintliga förutsättningar 
Fastigheten VABACKEN 1:79 avstyckades 2021-12-30 (akt 1462-2021/44). I 
avstyckningsakten skapades rätten för VABACKEN 1:79 att ha sin utfartsväg över 
VABACKEN 1:68 i form av ett servitut med beteckningen 1462-2021/44.1. Det finns 
alltså ett servitut på den utfartsväg som man föreslår ska ha vägnamnet Ruts väg. 
 
Grund till förslaget 
Förslaget grundar sig i att fastighetsägaren till VABACKEN 1:79 planerar att bygga ett 
hus på tomten som sedan ska få en adress, att sätta ett namn på infartsvägen skulle göra 
det lättare att hitta dit. 
Namnförslaget Ruts väg önskas av fastighetsägaren då det var namnet på hennes 
avlidne svärmor som hade en stark koppling till området runt Vabacken. Rut kom till 
Vabacken som ung och bodde där under en stor del av sitt liv. Hon fick 4 barn 
tillsammans med sin man Ragnar och familjen hade tillsammans mycket djur bland 
annat. Deras användande av marken har haft stor påverkan på hur landskapet ser ut 
idag. Rut var välkänd bland invånarna och är fortfarande ihågkommen av väldigt 
många, särskilt för sin oerhörda generositet när det gällde att välkomna människor. På 
grund av Ruts starka koppling till området föreslås alltså detta namn. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, denna handling KS 2022/99 
Kartbilaga A – Fastighetsgränser och vägsträcka i förslaget 
 
Finansiering 
Vägnamnskylt, finansieras av fastighetsägaren. 
 
Synpunkter 
Närmsta grannar och relevanta myndigheter har fått förfrågan om att lämna synpunkter. 
Inga synpunkter har kommit in. 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta vägnamnet Ruts väg för infartsvägen till fastigheten 
LILLA EDET VABACKEN 1:79. 
 
 
 
Jenny Berntsson 
GIS-tekniker 
jenny.berntsson@lillaedet.se 
0520-65 99 94 
 
 
Beslut expedieras till 
Geodataenheten 
 
Beslut delges  
Blåljusenheten 
Berörda fastighetsägare 
Enheten för Stadsmiljö och trafik 
Trafikverket 
 
Beslutet skickas för kännedom till  
Jenny Berntsson, GIS-tekniker.                                                                                  
Maria Wagerland, Planerings- och exploateringschef.  
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Kartbilaga A – Fastighetsgränser och vägsträcka i förslaget 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sträckningen av den nya vägen (servitut 1462-2021/44.1) är markerat med rosa. Det är den 
här sträckningen som namnförslaget gäller för. 
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Kartbilaga B - Översiktlig karta  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-04-05 
 

 
§ 47 
Uppföljning och revidering av program för ett giftfritt Lilla Edet 
Dnr KS 2022/97 
 
Sammanfattning 
Program för ett giftfritt Lilla Edet är kommunstyrelsens program som bygger på 
kommunfullmäktiges Strategi för ett giftfritt Lilla Edet men anger mer detaljerat hur 
strategin kan förverkligas. Beslut om såväl strategin som programmet togs i juni 2020. 
 
Kommunfullmäktiges Strategi för ett giftfritt Lilla Edet bygger på det nationella 
miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö” med tillhörande etappmål som riksdagen beslutat 
om. Strategin lägger grunden för att på det lokala planet systematiskt arbeta med att få 
bort kemikalier med farliga egenskaper och se till att ha en säker hantering där de ändå 
måste användas. Arbetet med Strategi för ett giftfritt Lilla Edet tar sin utgångspunkt i 
kommunens egna verksamheter där kommunen har en direkt möjlighet att påverka. 
 
Då strategin anger vad som ska uppnås och pekar ut områden som är särskilt viktiga för 
arbetet anger programmet mer detaljerat hur arbetet ska gå till genom att peka ut vilka 
verksamheter inom kommunens organisation som berörs av de strategiskt viktiga 
områdena. Verksamheterna har i sin tur tagit fram åtgärder som har bäring på 
miljömålet Giftfri miljö och kommunfullmäktiges målsättningar i strategin. Åtgärderna 
ska följas upp årligen och i samband med det kan nya åtgärder från verksamheterna 
föreslås och förändringar ske av vilka verksamheter som berörs.  
 
Frågor om genomförda åtgärder och eventuella förslag till ändrade eller nya mål har 
ställts till de kontaktpersoner som representerar olika verksamheter i kommunen. 
Återkoppling har lämnats gällande alla åtgärder. Uppföljningen visar att av de 31 
åtgärder som skulle genomföras i programmet har 5 slutförts, 10 pågår eller är delvis 
genomförda under 2021 och ytterligare 10 sker löpande. Sex stycken åtgärder har inte 
påbörjats som borde vara klara. Återkopplingen från verksamheterna tyder dock på att 
åtgärderna inneburit en ökad medvetenhet och kompetens kring kemikaliefrågor bland 
personalen. Som en följd av detta samt genomförandet av utrensning och 
dokumentation av kemiska produkter så bedöms riskerna vid hantering ha minskat, 
vilket är i linje med strategins och programmets bakomliggande syfte. 
 
I detalj kan konstateras att följande åtgärder har genomförts eller genomförs 
kontinuerligt:  
 
Sektor bildning 

• Ställa miljökrav i upphandling och göra inköp enligt avtal. 
• Utbilda och skapa medvetenhet hos personalen. 
• Tacka nej till gåvor av äldre lekmaterial och förbrukningsmaterial. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-04-05 
 

 
Sektor socialtjänst 

• Ta fram arbetsrutiner för hantering av petroleumdrivna arbetsmaskiner och 
kemikalier samt förvaring av kemikalier (AME). 

• Alla inköp av kemikalier som används i verksamheten ska i möjligaste mån ha 
en miljömärkning (AME). 

• Se till så att alla kemikalier ska ha ett säkerhetsdatablad som beskriver vad 
produkten innehåller (Enheter för vård- och omsorg samt funktionshinder). 

• Informera berörd personal om kommunens arbete för en giftfri kommun 
(Enheter för vård- och omsorg samt funktionshinder). 

 
Sektor samhälle 

• Utveckla en balanserad kravställning avseende miljöfrågor i upphandlingar 
(enheten för stadsmiljö & Trafik). 

• Utbilda/informera lokalvårdspersonalen i hantering av kemiska produkter, 
dosering m.m. 

• Inventera tvättmaskiner och doseringspumpar för att minska användandet av 
tvättmedel och impregneringskemikalier. 

• Inventera och undersöka eventuella risker med konstgräsplaner i barns 
idrottsmiljöer samt risk för spridning av granuler till dagvatten och närmiljön. 

• Använda sunda material vid ny- och ombyggnation, renovering och reparation 
av föreningslokaler, idrottshallar och övrig utemiljö. Dokumentera vilka 
material som används. 

 
Sektor kommunledning 

• Genom att uppmärksamma och informera kommunens beställare öka kunskapen 
om att miljövänliga alternativ oftast går att välja vid avrop av produkter från 
kommunens befintliga ramavtal. 

• Förtydliga gränsdragning mellan upphandling och beställande verksamhet när 
det gäller ansvar avseende miljökrav och verksamhetens ansvar avseende 
uppföljning av ställda krav. 

 
AB Edethus 

• Inga åtgärder som pekats ut i programmet helt genomförda under året. 
 
I det reviderade programmet föreslås att några av de färdigmarkerade åtgärderna 
kvarstår men anges som löpande då det är motiverat att kontinuerligt arbeta med dessa. I 
andra fall har klarmarkerade uppgifter tagits bort från listan. Uppgifter som inte 
påbörjats eller slutförts har fått ett senare slutdatum. Förslag på en ny åtgärd har 
inkommit. Totalt så innehåller det reviderade programmet 30 stycken åtgärder för 
kommunens verksamheter och Edethus AB att arbeta vidare med under 2022. 
Programmet har också uppdaterats med avseende på aktuella kontaktpersoner samt 
namnändring av verksamheten som en följd av organisationsförändringen som 
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genomfördes under året, men är i övrigt i stort sett identiskt med senast beslutat 
program från 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-24 
Förslag till reviderat program för ett giftfritt Lilla Edet 2022 
Program för ett giftfritt Lilla Edet 2021 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Åtgärder bedöms kunna hanteras inom befintlig budget 
 
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner redovisad uppföljning samt beslutar att anta reviderat 
program för ett giftfritt Lilla Edet. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2022-03-24 KS 2022/97 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
Uppföljning och revidering av program för ett giftfritt Lilla Edet 
 
Dnr KS 2022/97 
 
Sammanfattning 
Program för ett giftfritt Lilla Edet är kommunstyrelsens program som bygger på 
kommunfullmäktiges Strategi för ett giftfritt Lilla Edet men anger mer detaljerat hur 
strategin kan förverkligas. Beslut om såväl strategin som programmet togs i juni 2020. 
Programmet innehåller åtgärder som verksamheterna ska genomföra och det ska följas 
upp årligen. I samband med det kan nya åtgärder från verksamheterna föreslås och 
förändringar ske av vilka verksamheter som berörs. 
 
Uppföljningen visar att av de 31 åtgärder som skulle genomföras i programmet har 5 
slutförts, 10 pågår eller är delvis genomförda under 2021 och ytterligare 10 sker 
löpande. Sex stycken åtgärder har inte påbörjats som borde vara klara. Genomförandet 
av åtgärderna bör ha inneburit en ökad medvetenhet och kompetens kring 
kemikaliefrågor bland personalen. Som en följd av detta samt genomförandet av 
utrensning och dokumentation av kemiska produkter så bedöms riskerna vid hantering 
ha minskat. 
 
Utifrån denna uppföljning har programmet reviderats. Totalt så innehåller det 
reviderade programmet 30 stycken åtgärder för kommunens verksamheter och Edethus 
AB att arbeta vidare med under 2022. 
 
 
Bakgrund 
Program för ett giftfritt Lilla Edet är kommunstyrelsens program som bygger på 
kommunfullmäktiges Strategi för ett giftfritt Lilla Edet men anger mer detaljerat hur 
strategin kan förverkligas. Beslut om såväl strategin som programmet togs i juni 2020. 
 
Kommunfullmäktiges Strategi för ett giftfritt Lilla Edet bygger på det nationella 
miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö” med tillhörande etappmål som riksdagen beslutat 
om. Strategin lägger grunden för att på det lokala planet systematiskt arbeta med att få 
bort kemikalier med farliga egenskaper och se till att ha en säker hantering där de ändå 
måste användas. Arbetet med Strategi för ett giftfritt Lilla Edet tar sin utgångspunkt i 
kommunens egna verksamheter där kommunen har en direkt möjlighet att påverka. 
 
Då strategin anger vad som ska uppnås och pekar ut områden som är särskilt viktiga för 
arbetet anger programmet mer detaljerat hur arbetet ska gå till genom att peka ut vilka 
verksamheter inom kommunens organisation som berörs av de strategiskt viktiga 
områdena. Verksamheterna har i sin tur tagit fram åtgärder som har bäring på 
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miljömålet Giftfri miljö och kommunfullmäktiges målsättningar i strategin. Åtgärderna 
ska följas upp årligen och i samband med det kan nya åtgärder från verksamheterna 
föreslås och förändringar ske av vilka verksamheter som berörs.  
 
Frågor om genomförda åtgärder och eventuella förslag till ändrade eller nya mål har 
ställts till de kontaktpersoner som representerar olika verksamheter i kommunen. 
Återkoppling har lämnats gällande alla åtgärder. Uppföljningen visar att av de 31 
åtgärder som skulle genomföras i programmet har 5 slutförts, 10 pågår eller är delvis 
genomförda under 2021 och ytterligare 10 sker löpande. Sex stycken åtgärder har inte 
påbörjats som borde vara klara. Återkopplingen från verksamheterna tyder dock på att 
åtgärderna inneburit en ökad medvetenhet och kompetens kring kemikaliefrågor bland 
personalen. Som en följd av detta samt genomförandet av utrensning och 
dokumentation av kemiska produkter så bedöms riskerna vid hantering ha minskat, 
vilket är i linje med strategins och programmets bakomliggande syfte. 
 
I detalj kan konstateras att följande åtgärder har genomförts eller genomförs 
kontinuerligt:  
 
Sektor bildning 

• Ställa miljökrav i upphandling och göra inköp enligt avtal. 
• Utbilda och skapa medvetenhet hos personalen. 
• Tacka nej till gåvor av äldre lekmaterial och förbrukningsmaterial. 

 
Sektor socialtjänst 

• Ta fram arbetsrutiner för hantering av petroleumdrivna arbetsmaskiner och 
kemikalier samt förvaring av kemikalier (AME). 

• Alla inköp av kemikalier som används i verksamheten ska i möjligaste mån ha 
en miljömärkning (AME). 

• Se till så att alla kemikalier ska ha ett säkerhetsdatablad som beskriver vad 
produkten innehåller (Enheter för vård- och omsorg samt funktionshinder). 

• Informera berörd personal om kommunens arbete för en giftfri kommun 
(Enheter för vård- och omsorg samt funktionshinder). 

 
Sektor samhälle 

• Utveckla en balanserad kravställning avseende miljöfrågor i upphandlingar 
(enheten för stadsmiljö & Trafik). 

• Utbilda/informera lokalvårdspersonalen i hantering av kemiska produkter, 
dosering m.m. 

• Inventera tvättmaskiner och doseringspumpar för att minska användandet av 
tvättmedel och impregneringskemikalier. 

• Inventera och undersöka eventuella risker med konstgräsplaner i barns 
idrottsmiljöer samt risk för spridning av granuler till dagvatten och närmiljön. 

• Använda sunda material vid ny- och ombyggnation, renovering och reparation 
av föreningslokaler, idrottshallar och övrig utemiljö. Dokumentera vilka 
material som används. 

 
Sektor kommunledning 

• Genom att uppmärksamma och informera kommunens beställare öka kunskapen 
om att miljövänliga alternativ oftast går att välja vid avrop av produkter från 
kommunens befintliga ramavtal. 
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• Förtydliga gränsdragning mellan upphandling och beställande verksamhet när 
det gäller ansvar avseende miljökrav och verksamhetens ansvar avseende 
uppföljning av ställda krav. 

 
AB Edethus 

• Inga åtgärder som pekats ut i programmet helt genomförda under året. 
 
I det reviderade programmet föreslås att några av de färdigmarkerade åtgärderna 
kvarstår men anges som löpande då det är motiverat att kontinuerligt arbeta med dessa. I 
andra fall har klarmarkerade uppgifter tagits bort från listan. Uppgifter som inte 
påbörjats eller slutförts har fått ett senare slutdatum. Förslag på en ny åtgärd har 
inkommit. Totalt så innehåller det reviderade programmet 30 stycken åtgärder för 
kommunens verksamheter och Edethus AB att arbeta vidare med under 2022. 
Programmet har också uppdaterats med avseende på aktuella kontaktpersoner samt 
namnändring av verksamheten som en följd av organisationsförändringen som 
genomfördes under året, men är i övrigt i stort sett identiskt med senast beslutat 
program från 2021. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-24 
Förslag till reviderat program för ett giftfritt Lilla Edet 2022 
Program för ett giftfritt Lilla Edet 2021 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Åtgärder bedöms kunna hanteras inom befintlig budget 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisad uppföljning samt beslutar att anta reviderat 
program för ett giftfritt Lilla Edet. 
 
 
 
Kristian Nordström 
Miljö- och byggchef 
kristian.nordstrom@lillaedet.se 
 
 
Beslut expedieras till 
Samtliga sektorschefer 
AB Edethus 
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1. Inledning 
 
Kommunfullmäktige i Lilla Edets kommun har satt upp som mål att Lilla Edets kommun ska ha en 
hållbar miljö. En del i att förverkliga detta mål är Kommunfullmäktiges beslut om Strategi för ett 
giftfritt Lilla Edet. Strategin lägger grunden för att på lokal nivå verka för att riksdagens beslutade 
miljökvalitetsmål ”Giftfri miljö” med tillhörande etappmål ska uppfyllas. Strategin tar sin 
utgångspunkt i kommunens egen verksamhet där kommunen har en direkt möjlighet att påverka.  

Program för ett giftfritt Lilla Edet är kommunstyrelsens program som mer detaljerat anger hur 
kommunfullmäktiges strategi kan förverkligas. Då strategin anger vad som ska uppnås och pekar ut 
områden som är särskilt viktiga för arbetet anger programmet mer detaljerat hur arbetet ska gå till 
genom att peka ut vilka verksamheter inom kommunens organisation som berörs av de strategiskt 
viktiga områdena. Verksamheterna har i sin tur tagit fram åtgärder som har bäring på miljömålet 
Giftfri miljö och kommunfullmäktiges målsättningar i strategin.  

Saxat ur Strategi för ett giftfritt Lilla Edet:  

➢ Lilla Edets kommun ska uppnå en bättre kunskap om kemiska ämnens miljö- och 
hälsoegenskaper, vilket är en grundläggande förutsättning för att kunna arbeta med att 
förebygga och minimera riskerna med farliga ämnen. 
 

➢ Lilla Edets kommun ska kartlägga vilka farliga ämnen och varor som finns i kommunens 
verksamheter.  
 

➢ Lilla Edets kommun ska så långt möjligt fasa ut eller substituera varor och produkter som 
innehåller särskilt farliga ämnen.  
 

➢ I arbetet med att få ett giftfritt Lilla Edet ska kommunen främst ta vägledning av 
Kemikalieinspektionens rekommendationer och hjälpmedel som nås via myndighetens 
hemsida.  
 

➢ Lilla Edets kommun ska vara en förebild och med hjälp av informationsinsatser bidra till att 
kommuninvånarna får tillgång till mer kunskap för att kunna göra egna medvetna och kloka 
val i sitt dagliga liv som bidrar till en giftfri miljö. 

Strategin pekar ut vilka av kommunens egna områden som arbetet enligt ovan ska inriktas på.      
Dessa områden är: 

➢ Barn och ungdomar 
➢ Mat och dryck 
➢ Städning och hygien 
➢ Byggnation, lokaler och utomhusmiljö 

➢ Avfall 
➢ Vatten och avlopp 
➢ Upphandling 
➢ Miljötillsyn och rådgivning 
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2. Vilka verksamheter berörs inom kommunen? 
 
De strategiskt viktiga områdena som kommunfullmäktiges strategi pekar ut och nämns ovan berör 
olika verksamheter inom kommunen som ligger under olika förvaltningar eller bolag. Följande 
verksamheter inom kommunen har identifierats: 
 

Strategiskt viktiga 
områden 

Verksamhet Organisation 

Barn- och ungdomar Förskola, skola och 
fritidsgårdsverksamheten.  

Sektor bildning 

Mat och dryck Kostenheten ansvarar för måltider till 
elever och lärare på skolor och förskolor. 

Sektor samhälle 

Mat och dryck Ungdomsteamet serverar frukost och 
mellanmål vid lov till målgruppen 13-16 
år samt bakar med eleverna. Varorna 
levereras via kostenheten.  

Sektor bildning 

Mat och dryck AME (arbetsmarknadsenheten) serverar 
frukost, fika och enklare förtäring till 
personal och nämndsammanträden i 
kommunhuset. 

Sektor socialtjänst 

Mat och dryck Vård och omsorg tillagar frukost och 
mellanmål till sina brukare på 
äldreboenden. 

Sektor socialtjänst 

Mat och dryck Kostenheten tillagar lunch och middag 
till äldreboenden samt levererar varor till 
funktionshinderverksamheten. 

Sektor samhälle 

Mat och dryck Funktionshinderverksamheten tillagar all 
mat själva till brukare i kommunens 
gruppbostäder där varorna levereras från 
kostenheten. Även dagligverksamheter-
na får lunch levererat från kostenheten. 

Sektor socialtjänst 

Städning och hygien Städverksamheten städar skolor, 
bibliotek, kulturskola, fritidsgård och 
fritidsförråd samt kommunhusets lokaler.   

Sektor samhälle 

Städning och hygien AME städar i sitt ”eget” kök och 
kringutrymmen, tvättar kommunens bilar 
samt tvättar kläder åt hemtjänsten och 
personalkläder för anställda inom 
kommunen. 

Sektor socialtjänst 

Städning och hygien Vård och omsorg/ funktionshinder-
verksamheterna har egen personal till 
städning. För brukares ADL (allmän 
daglig livsföring) behövs hygienartiklar 
och förbrukningsmaterial. 

Sektor socialtjänst 
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Strategiskt viktiga 
områden 

Verksamhet Organisation 

Byggnation, lokaler 
och utomhusmiljö 
 

Det kommunala bolaget äger och 
förvaltar lokaler för kommunal 
verksamhet samt genomför om-, till-  
och nybyggnationer. 

AB Edethus 

Byggnation, lokaler 
och utomhusmiljö 
 

Enheten för Stadsmiljö och Trafik 
ansvarar för underhåll av 
mark/park/natur och gator inom 
detaljplanelagt område samt föreslår hur 
allmän platsmark används. 

Sektor samhälle 

Byggnation, lokaler 
och utomhusmiljö 
 

AME tillhandahåller genom sin 
servicetjänst arbetskraft till 
utomhusarbete. 

Sektor socialtjänst 

Byggnation, lokaler 
och utomhusmiljö 
 

Anläggningsgruppen ansvarar för skötsel 
och underhåll av kommunens 
fotbollsplaner, såväl gräs som konstgräs. 
Verksamheten ansvarar också för 
klubbhus i anslutning till planerna, 
ridanläggning, roddanläggning, övriga 
föreningslokaler som ägs av kommunen, 
badplatser, vandringsleder samt 
elljusspår. 

Sektor samhälle 

Avfall Enheten för avfall och återvinning tar 
hand om avfall från både allmänheten 
och det som kommunen själv producerar. 

Sektor samhälle 

Vatten och avlopp Enheten för vatten och avlopp producerar 
och levererar kommunalt dricksvatten 
och behandlar avloppsvatten för 
kommunens invånare och företag. 

Sektor samhälle 

Upphandling I ett förebyggande syfte bör rätt krav 
ställas redan vid inköp av kemiska 
produkter och varor. Tjänsten 
upphandling köps in av Stenungsunds 
kommun där ekonomiavdelningen på 
kommunledningsförvaltningen har 
budgetansvaret för verksamheten. 

Sektor kommunledning 

Miljötillsyn och 
rådgivning 

Miljöenheten utgör i detta sammanhang 
en naturlig expertverksamhet i 
miljöarbetet genom sin rådgivnings- och 
tillsynsverksamhet. 

Sektor samhälle 
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3. Vad gör verksamheterna idag med bäring på ”Giftfri miljö”? 
 
3.1. Förskola 

Inom förskoleverksamheten i kommunen arbetar man redan idag mycket med det förebyggande 
arbetet. Vid inköp av nya varor såsom leksaker, mattor och möbler väljer man alltid symbolen giftfri 
förskola. Vad gäller befintligt material har man följt rekommendationer från ”Håll Sverige rent” som 
handlar om hur man ska tänka vid giftsanering av sin verksamhet. Man har bland annat tagit bort alla 
batteridrivna leksaker och tar inte emot gamla leksaker från föräldrar. På någon förskola arbetar man 
aktivt med ”Grön flagg” som är ett material från ”Håll Sverige rent” där man skapar medvetenhet hos 
barnen vad gäller miljön och bland annat arbetat aktivt med att synliggöra vad i verksamheten som kan 
innehålla farliga ämnen och sopsortering. 

3.2. Skola 

Inom kommunens kommunala grundskolor hanteras kemikalier inom ämnena slöjd och NO. Det finns 
gamla produkter i slöjden som inte längre används och bör rensas ut. Vid laborationer inom NO är 
strävan att inte använda miljöfarliga kemikalier. Rester lämnas till återvinningscentralen. I den mån 
skolorna handlar varor utanför ramavtalen gäller det framförallt textilier och plastvaror. I egenkontroll 
Miljö ingår att alla skolor har en kemikalielista över de produkter som finns i verksamheten.   

3.3. Kostenheten 

Enheten arbetar utifrån en tidigare antagen livsmedelspolicy. Det ställs höga krav på den mat som 
upphandlas och till övervägande del köps svenskt kött, kyckling, ägg och mejerivaror. Fisken är oftast 
MSC-märkt vilket bland annat innebär att den fiskats med minimal påverkan på havsmiljön. Enheten 
följer de avtal för produkter som finns upphandlat. På skolor och förskolor förekommer plast både i 
serveringssammanhang med tallrikar, glas och uppläggningsskålar men även i form av belagda grytor 
och plastredskap eftersom man bedömt att det är det bästa ur säkerhets- och arbetsmiljöaspekt. En del 
starka rengöringsmedel används i diskmaskiner och för rengöring av ugnar. 

3.4. Anläggningsgruppen fritid 

Anläggningsgruppen hanterar kemikalier i form av bränsle och oljor till gräsklippare, trimrar, traktorer 
och bilar samt glykol. Vid mindre reparationer och renoveringar används bland annat trä, plast, färg 
och lim. Samtliga kemikalier är miljövänliga produkter. Gruppen har under förra året åtgärdat 
konstgräsplanen så att huvuddelen av granulaten kan samlas upp och återanvändas så att de inte 
hamnar i dricksvattnet via dagvattnet. Gruppen hanterar också färg, lim och lösningsmedel för åtgärder 
i lokaler. Produkterna som väljs är vattenlösliga och köps genom upphandlade leverantörer där 
miljökrav ställs.    

3.5. Städenheten 

Den dagliga städningen omfattar lokaler där barn och elever vistas en stor del av dagen och då används 
rengöringsprodukter med bra miljöval. Dammtorkning av fria och lättåtkomliga ytor görs en gång i  
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veckan. Det finns en kemikalielista för enhetens användning av rengörings- och hygienprodukter, med 
angivna användningsområden där vissa produkters farlighet redovisas. 

3.6. AME 

Arbetsmarknadsenhetens arbetscentrum ger möjligheter till ökad sysselsättning genom att erbjuda 
praktik- och arbetsträningsplatser för att underlätta vägen ut i arbetslivet. AME hanterar ett antal 
kemikalier som används till tvätt- och rengöringsmedel för textilier, bilar och lokaler. Vidare har man 
driv- och smörjmedel till bilar, maskiner och arbetsredskap vid trädgårdstjänst för kommunens 
pensionärer och för uppdrag från samhällsbyggnadsavdelningen och Edethus då man röjer 
markområden och fäller träd. Vid inköp letar man efter produkter som är miljövänliga. 

3.7. Vård och omsorg/funktionshinderverksamhet 

En stor del hygienprodukter och förbrukningsmaterial används på bland annat äldreboenden. 
Enheterna hanterar också olika kemiska produkter såsom rengöringsmedel, tvätt/sköljmedel, handsprit, 
ytdesinfektion m.m. Det finns förteckning på vilka produkter de har och vad de innehåller. Rutiner för 
inköp, hantering och förvaring av varor finns också. På ett äldreboende har det nyligen startats ett 
projekt ”Resurssmart äldreboende”, bland annat för att minska engångsprodukter. 

3.8. AB Edethus 

Edethus är ett fastighetsföretag med många verksamhetsdelar där bland annat fastighetsskötsel, 
målning, byggnation och utemiljöskötsel ingår. I verksamheten finns många olika kemikalier för att 
sköta om inomhus- och utomhusmiljöer samt för bilar, maskiner och arbetsredskap. Bolaget har ett 
kvalitet- och miljöledningssystem, FR 2000, som omfattar såväl miljöfrågor som arbetsmiljöfrågor. 
Med anledning härav finns bland annat en kemikalielista som uppdateras kontinuerligt och denna lista 
ska bli digital för att enklare kunna arbeta med att fasa ut eller substituera farliga kemikalier. Man 
försöker tänka miljömässigt vid inköp och har delvis centraliserat inköpen av material och kemikalier. 
I den mån den varit möjligt har fordonsflottan bytts ut till elbilar eller elhybrider. Ambitionen är att 
bolaget ska vara helt fossilfritt till år 2022. 

3.9. Enheten för Stadsmiljö och Trafik 

Genom enhetens ansvar för gator och utemiljöer används bland annat drivmedel och oljor till fordon 
och arbetsmaskiner samt medel för ogräsbekämpning. Vid underhåll av gator används asfalt och vid 
snöröjning vägsalt. Lekplatser med sand och gräs kan ersättas av konstmaterial för längre hållbarhet 
under förutsättning att det inte finns risk att det kan sprida farliga ämnen. Vid nybyggnation eller 
upprustning av allmän plats används olika sten- och betongmaterial men även trä, metall, plast etc. 
Material bör väljas med hänsyn till produktens miljöpåverkan både avseende tillverkning och 
hållbarhet. 

3.10. Enheten för avfall och återvinning 

Då kommunen samlar in hushållsavfall genom att soptunnor hämtas och allmänheten lämnar avfall till 
återvinningscentralen ansvarar kommunen för att behandlingen sker på ett riktigt sätt. För att hindra att 
farliga ämnen kommer ut i naturen och bidra till att värdefullt material kan återvinnas är det viktigt att 
avfallet lämnas på rätt ställe. Avfall som innehåller miljögifter såsom olja, färg, batterier och  
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elektronik måste lämnas in. I kommunens kommande avfallsplan är ett mål att inget farligt avfall ska 
felsorteras, såväl i hushållskärlen som på återvinningscentralen. De kemikalier som används i enhetens 
arbete med avfallshantering är främst oljor och andra fordonsrelaterade kemiska produkter samt 
rengöringsmedel och hygieniska produkter. 

3.11. Enheten för vatten och avlopp 

Det kommunala dricksvattnet kommer till största delen från Göta älv. Vattnet renas med hjälp av 
noggrann kemisk rening och filter i flera steg innan det skickas ut i ledningarna. Allt avslutas med 
efteralkalisering med kolsyra, krossat kalk och aktivt kol. Vattenkvaliteten följs kontinuerligt upp vid 
tappställen inom kommunen av driftsteknikerna på vattenverket. För det kommunala avloppet används 
vissa kemikalier för reningsprocessen. Den stora utmaningen är att brukarna inte häller ut lacknafta, 
färg och andra kemikalier utan lämnar dem till återvinningscentralen eftersom kemikalier är något som 
avloppsreningsverken har svårt att rena bort. Olja och lösningsmedel definieras som farligt avfall.  

3.12. Upphandling 

De flesta avtal med leverantörer är upphandlade ramavtal som Göteborgs stad har upphandlat, som 
bland annat Lilla Edets kommun får vara med och avropa. Göteborgs stad ställer miljömässiga krav i 
sina ramavtal. Det är viktigt är att avtalen följs och att avrop sker mot de avtal som finns. I den mån 
egna upphandlingar kan göras av förvaltningarna är det viktigt att rätt krav ställs vid upphandlingen 
och miljövänliga alternativ övervägs. 

3.13. Miljötillsyn och rådgivning 

Miljöenheten utövar tillsyn enligt miljöbalken och miljötillsynen omfattar exempelvis kemikalier, 
avfall och ventilation. Därför är det ett viktigt verktyg för uppföljning och kontroll men också för att 
informera verksamheterna om hur de kan minska kemikalieriskerna. En central del i kemikaliearbetet 
är att systematiskt inventera och dokumentera kemikalier som har klassificerats som miljö- och 
hälsofarliga ute i verksamheterna. 
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4. Verksamheternas åtgärder 
 
I arbetet med program för ett Giftfritt Lilla Edet har kontaktpersoner för de olika verksamheterna varit 
med och tagit fram förslag på åtgärder för sin verksamhet som ligger i linje med miljömålet Giftfri 
miljö. Kontaktpersonerna har också sett till att åtgärderna är förankrade inom hela verksamheten. 
Verksamheternas åtgärder sammanfattas för varje sektor/ bolag enligt nedan. Utifrån vilka roller som 
anges under kolumnen ”Ansvarig” förstås vilken verksamhet åtgärden avser. 
 

Åtgärder för samtliga 
verksamheter och förvaltningar 

Färdig Ansvarig Resurser 

Inventering och förteckning av 
samtliga till verksamheterna 
förekommande kemiska 
produkter. Mall framtagen av 
miljöenheten eller motsvarande 
fylls i. 

2022-12-31 Alla verksamhets- 
ansvariga 

Inom befintlig budget 

Utrensning av kemiska produkter 
som inte längre ska användas. 
Dessa ska lämnas till godkänd 
mottagare. 

2022-12-31 Alla verksamhets- 
Ansvariga 

Inom befintlig budget 

Åtgärder för verksamheter 
inom sektor bildning 

Färdig Ansvarig Resurser 

Ställa miljökrav i upphandling 
och göra inköp enligt avtal. 

Löpande Alla beställnings- 
Ansvariga 

Inom befintlig budget 

Utbilda och skapa medvetenhet 
hos personalen. 

Löpande Alla verksamhets- 
Ansvariga 

Inom befintlig budget 

Tacka nej till gåvor av äldre 
lekmaterial och 
förbrukningsmaterial.  

Löpande Verksamhets-
ansvariga inom 
skola/förskola/ 
fritids 

Inom befintlig budget 
 
 
 

Vid återbruk av möbler och 
inventarier görs en bedömning av 
huruvida miljökrav uppfylls på de 
återbrukade produkterna.  

Löpande Verksamhets-
ansvariga inom 
skola/förskola/ 
fritids 

Inom befintlig budget 

Åtgärder för verksamheter 
inom sektor socialtjänst 

Färdig Ansvarig Resurser 

Ta fram arbetsrutiner enligt 
arbetsmiljöverkets 
rekommendationer för hantering 
av petroleumdrivna 
arbetsmaskiner och kemikalier 
samt förvaring av kemikalier.  

Löpande Enhetschef AME Inom befintlig budget 
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Alla inköp av kemikalier som 
används i verksamheten ska i 
möjligaste mån ha en 
miljömärkning. 

Löpande Enhetschef AME Inom befintlig budget 

Se till så att alla kemikalier ska 
ha ett säkerhetsdatablad som 
beskriver vad produkten 
innehåller. 

Löpande Enhetschefer Vård- 
och omsorg samt 
funktionshinder 

Inom befintlig budget 

Informera berörd personal om 
kommunens arbete för en giftfri 
kommun. 

Löpande Enhetschefer Vård- 
och omsorg samt 
funktionshinder 

Inom befintlig budget 

Försöka minska inköp av 
hygienprodukter och 
förbrukningsmaterial som 
innehåller plast. 

Löpande Enhetschefer Vård- 
och omsorg samt 
funktionshinder 
samt 
baspersonal 

Inom befintlig budget 

Åtgärder för verksamheter 
inom sektor samhälle 

Färdig Ansvarig Resurser 

Använda sunda material vid ny- 
och ombyggnation, renovering 
och reparation av lekmiljö, 
stadsmiljö och övrig utemiljö. 
Dokumentera vilka material som 
används. 

Löpande Enhetschef 
Stadsmiljö och 
Trafik 

Inom befintlig budget 

Ta fram fungerande arbetsrutiner 
avseende hantering av 
petroleumdrivna arbetsmaskiner 
och andra kemikalier samt 
förvaring av dessa. 

2022-12-31 Enhetschef 
Stadsmiljö och 
Trafik 

Inom befintlig budget 

Utveckla en balanserad 
kravställning avseende 
miljöfrågor i upphandlingar. 

Löpande Enhetschef 
Stadsmiljö och 
Trafik 

Inom befintlig budget 

Ta fram metoder för allmän 
ogräsbekämpning och bekämp-
ning av invasiva arter så att 
miljön skadas så lite som möjligt 
men att önskad effekt uppnås.  

2022-12-31 Enhetschef 
Stadsmiljö och 
Trafik 

Inom befintlig budget 

Inventera och undersöka 
eventuella risker med 
konstgräsplaner i barns 
idrottsmiljöer samt risk för 
spridning av granuler till 
dagvatten och närmiljön. 

Löpande 
 

Planeringsledare 
Stadsmiljö 

Inom befintlig budget 
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Använda sunda material vid ny- 
och ombyggnation, renovering 
och reparation av 
föreningslokaler, idrottshallar 
och övrig utemiljö. Dokumentera 
vilka material som används. 

Löpande Planeringsledare 
Stadsmiljö 

Inom befintlig budget 

Ta fram fungerande arbetsrutiner 
avseende hantering av 
petroleumdrivna arbetsmaskiner 
och andra kemikalier samt 
förvaring av dessa. 

2022-12-31 Planeringsledare 
Stadsmiljö 

Inom befintlig budget 

Upprätta rutiner för inköp av 
kemikalier.  

2022-12-31 Planeringsledare 
Stadsmiljö 

Inom befintlig budget 

Upprätta rutiner för hantering av 
miljöfarligt avfall inom 
verksamheten. 

2022-12-31 Planeringsledare 
Stadsmiljö 

Inom befintlig budget 

Ta fram informationsmaterial till 
kommuninvånare om hur farligt 
avfall ska omhändertas, inklusive 
läkemedelsrester. 

2022-12-31 Enhetschef 
Avfall och 
återvinning 

Inom befintlig budget 

Utreda möjlighet till ökad till-
gänglighet (service) för kommun- 
invånare för omhändertagande av 
farligt avfall. 

2022-12-31 Enhetschef 
Avfall och 
återvinning 

Inom befintlig budget 

Upprätta rutiner för inköp av 
kemikalier, innefattande 
godkännandeprocess för köp av 
nya kemikalier som inte tidigare 
funnits i verksamheten. 

2022-12-31 Enhetschef  
Vatten och avlopp 

Inom befintlig budget 

Ställa krav på entreprenörer att 
använda ”godkända” kemikalier. 

Löpande Enhetschef  
Vatten och avlopp 

Inom befintlig budget 

Utbilda/informera 
lokalvårdspersonalen i hantering 
av kemiska produkter, dosering 
m.m. 

Löpande Städchef Inom befintlig budget 

Påverka Edethus att byta ut 
tvättmaskiner och 
doseringspumpar för att minska 
användandet av tvättmedel och 
impregneringskemikalier 

Löpande Städchef Inom befintlig budget 
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Åtgärder för verksamheter 
inom AB Edethus 

Färdig Ansvarig Resurser 

Digitalisera kemikalielistan för 
enklare handhavande, bättre 
kontroll på uppdateringar samt 
separata inloggningar i appar för 
personalen för snabb 
informationssökning om 
kemikalier som finns hos bolaget. 

2022-06-30 Säkerhetssamordnare 
inom AB Edethus 

Inom befintlig 
budget 

Substitution av farliga kemikalier 
till mer miljövänliga/mindre 
farliga i arbetsmiljön.  

2022-12-31 Alla verksamhets- 
ansvariga 

Inom befintlig 
budget 

Åtgärder för sektor 
kommunledning  

Färdig Ansvarig Resurser 

Genom att uppmärksamma och 
informera kommunens beställare 
öka kunskapen om att 
miljövänliga alternativ oftast går 
att välja vid avrop av produkter 
från kommunens befintliga 
ramavtal. 

Löpande Ekonomichef som får 
rapport från 
upphandlingsenheten 

Inom befintlig 
budget 

Förtydliga gränsdragning mellan 
upphandling och beställande 
verksamhet när det gäller ansvar 
avseende miljökrav och 
verksamhetens ansvar avseende 
uppföljning av ställda krav. 

Löpande Ekonomichef som får 
rapport från 
upphandlingsenheten 

Inom befintlig 
budget 

5. Uppföljning 
 
Uppföljning och uppdatering av Program för ett giftfritt Lilla Edet med åtgärder görs årligen i 
samband med kommunstyrelsens årsredovisning. I samband härmed kan nya åtgärder från 
verksamheterna föreslås och förändringar ske av vilka verksamheter som berörs.  

Kommunchefen ansvarar för att samordna detta arbete. Sektorernas kontaktpersoner medverkar i 
uppföljningen av åtgärderna. 

_________________________________________ 
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Deltagande i arbetet med denna reviderade version av program för ett giftfritt Lilla Edet har varit 
 
Sektor bildning 
Förskola: Ester Ivarsbo 
Skola: Marie Hagman 
 
Sektor socialtjänst 
Vård och omsorg/funktionshinderverksamhet: Camilla Kärnsby 
AME: Johanna Laudon  
 
Sektor samhälle 
Enheten för stadsmiljö och Trafik: Anna Berlin 
Anläggning fritid: Susanne Vehmanen 
Enheten för avfall och återvinning: Anders Johansson 
Enheten för vatten och avlopp: Franz Wallebäck 
Kostenheten: Anethe Johansson 
Städenheten: Amra Cucur 
  
Kommunledningsförvaltningen 
Upphandlingsfunktionen/Ekonomiavdelningen: Jörgen Karlsson 
 
AB Edethus 
Martin Löfqvist 
 
Revideringen av programmet 2022 har genomförts av miljö- och byggchef Kristian Nordström vid 
sektor samhälle. Det ursprungliga programmet togs fram av utredare Ingrid Murisoja vid sektor 
kommunledning med hjälp av Kristian Nordström. 
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1. Inledning 
 
Kommunfullmäktige i Lilla Edets kommun har satt upp som mål att Lilla Edets kommun ska ha en 
hållbar miljö. En del i att förverkliga detta mål är Kommunfullmäktiges beslut om Strategi för ett 
giftfritt Lilla Edet. Strategin lägger grunden för att på lokal nivå verka för att riksdagens beslutade 
miljökvalitetsmål ”Giftfri miljö” med tillhörande etappmål ska uppfyllas. Strategin tar sin 
utgångspunkt i kommunens egen verksamhet där kommunen har en direkt möjlighet att påverka.  

Program för ett giftfritt Lilla Edet är kommunstyrelsens program som mer detaljerat anger hur 
kommunfullmäktiges strategi kan förverkligas. Då strategin anger vad som ska uppnås och pekar ut 
områden som är särskilt viktiga för arbetet anger programmet mer detaljerat hur arbetet ska gå till 
genom att peka ut vilka verksamheter inom kommunens organisation som berörs av de strategiskt 
viktiga områdena. Verksamheterna har i sin tur tagit fram åtgärder som har bäring på miljömålet 
Giftfri miljö och kommunfullmäktiges målsättningar i strategin.  

Saxat ur Strategi för ett giftfritt Lilla Edet:  

➢ Lilla Edets kommun ska uppnå en bättre kunskap om kemiska ämnens miljö- och 
hälsoegenskaper, vilket är en grundläggande förutsättning för att kunna arbeta med att 
förebygga och minimera riskerna med farliga ämnen. 
 

➢ Lilla Edets kommun ska kartlägga vilka farliga ämnen och varor som finns i kommunens 
verksamheter.  
 

➢ Lilla Edets kommun ska så långt möjligt fasa ut eller substituera varor och produkter som 
innehåller särskilt farliga ämnen.  
 

➢ I arbetet med att få ett giftfritt Lilla Edet ska kommunen främst ta vägledning av 
Kemikalieinspektionens rekommendationer och hjälpmedel som nås via myndighetens 
hemsida.  
 

➢ Lilla Edets kommun ska vara en förebild och med hjälp av informationsinsatser bidra till att 
kommuninvånarna får tillgång till mer kunskap för att kunna göra egna medvetna och kloka 
val i sitt dagliga liv som bidrar till en giftfri miljö. 

Strategin pekar ut vilka av kommunens egna områden som arbetet enligt ovan ska inriktas på.      
Dessa områden är: 

➢ Barn och ungdomar 
➢ Mat och dryck 
➢ Städning och hygien 
➢ Byggnation, lokaler och utomhusmiljö 

➢ Avfall 
➢ Vatten och avlopp 
➢ Upphandling 
➢ Miljötillsyn och rådgivning 
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2. Vilka verksamheter berörs inom kommunen? 
 
De strategiskt viktiga områdena som kommunfullmäktiges strategi pekar ut och nämns ovan berör 
olika verksamheter inom kommunen som ligger under olika förvaltningar eller bolag. Följande 
verksamheter inom kommunen har identifierats: 
 

Strategiskt viktiga 
områden 

Verksamhet Organisation 

Barn- och ungdomar Förskola, skola och 
fritidsgårdsverksamheten.  

Bildningsförvaltningen 

Mat och dryck Kostenheten ansvarar för måltider till 
elever och lärare på skolor och förskolor. 

Bildningsförvaltningen 

Mat och dryck Ungdomsteamet serverar frukost och 
mellanmål vid lov till målgruppen 13-16 
år samt bakar med eleverna. Varorna 
levereras via kostenheten.  

Bildningsförvaltningen 

Mat och dryck AME (arbetsmarknadsenheten) serverar 
frukost, fika och enklare förtäring till 
personal och nämndsammanträden i 
kommunhuset. 

Socialförvaltningen 

Mat och dryck Vård och omsorg tillagar frukost och 
mellanmål till sina brukare på 
äldreboenden. 

Socialförvaltningen 

Mat och dryck Kostenheten tillagar lunch och middag 
till äldreboenden samt levererar varor till 
funktionshinderverksamheten. 

Socialförvaltningen 

Mat och dryck Funktionshinderverksamheten tillagar all 
mat själva till brukare i kommunens 
gruppbostäder där varorna levereras från 
kostenheten. Även dagligverksamheter-
na får lunch levererat från kostenheten. 

Socialförvaltningen 

Städning och hygien Städverksamheten städar skolor, 
bibliotek, kulturskola, fritidsgård och 
fritidsförråd samt kommunhusets lokaler.   

Bildningsförvaltningen 

Städning och hygien AME städar i sitt ”eget” kök och 
kringutrymmen, tvättar kommunens bilar 
samt tvättar kläder åt hemtjänsten och 
personalkläder för anställda inom 
kommunen. 

Socialförvaltningen 

Städning och hygien Vård och omsorg/ funktionshinder-
verksamheterna har egen personal till 
städning. För brukares ADL (allmän 
daglig livsföring) behövs hygienartiklar 
och förbrukningsmaterial. 

Socialförvaltningen 
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Strategiskt viktiga 
områden 

Verksamhet Organisation 

Byggnation, lokaler 
och utomhusmiljö 
 

Det kommunala bolaget äger och 
förvaltar lokaler för kommunal 
verksamhet samt genomför om-, till-  
och nybyggnationer. 

AB Edethus 

Byggnation, lokaler 
och utomhusmiljö 
 

Enheten för Stadsmiljö och Trafik 
ansvarar för underhåll av 
mark/park/natur och gator inom 
detaljplanelagt område samt föreslår hur 
allmän platsmark används. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Byggnation, lokaler 
och utomhusmiljö 
 

AME tillhandahåller genom sin 
servicetjänst arbetskraft till 
utomhusarbete. 

Socialförvaltningen 

Byggnation, lokaler 
och utomhusmiljö 
 

Anläggningsgruppen ansvarar för skötsel 
och underhåll av kommunens 
fotbollsplaner, såväl gräs som konstgräs. 
Verksamheten ansvarar också för 
klubbhus i anslutning till planerna, 
ridanläggning, roddanläggning, övriga 
föreningslokaler som ägs av kommunen, 
badplatser, vandringsleder samt 
elljusspår. 

Bildningsförvaltningen 

Avfall Enheten för avfall och återvinning tar 
hand om avfall från både allmänheten 
och det som kommunen själv producerar. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Vatten och avlopp Enheten för vatten och avlopp producerar 
och levererar kommunalt dricksvatten 
och behandlar avloppsvatten för 
kommunens invånare och företag. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Upphandling I ett förebyggande syfte bör rätt krav 
ställas redan vid inköp av kemiska 
produkter och varor. Tjänsten 
upphandling köps in av Stenungsunds 
kommun där ekonomiavdelningen på 
kommunledningsförvaltningen har 
budgetansvaret för verksamheten. 

Kommunledningsförvaltningen  

Miljötillsyn och 
rådgivning 

Miljöenheten utgör i detta sammanhang 
en naturlig expertverksamhet i 
miljöarbetet genom sin rådgivnings- och 
tillsynsverksamhet. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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3. Vad gör verksamheterna idag med bäring på ”Giftfri miljö”? 
 
3.1. Förskola 

Inom förskoleverksamheten i kommunen arbetar man redan idag mycket med det förebyggande 
arbetet. Vid inköp av nya varor såsom leksaker, mattor och möbler väljer man alltid symbolen giftfri 
förskola. Vad gäller befintligt material har man följt rekommendationer från ”Håll Sverige rent” som 
handlar om hur man ska tänka vid giftsanering av sin verksamhet. Man har bland annat tagit bort alla 
batteridrivna leksaker och tar inte emot gamla leksaker från föräldrar. På någon förskola arbetar man 
aktivt med ”Grön flagg” som är ett material från ”Håll Sverige rent” där man skapar medvetenhet hos 
barnen vad gäller miljön och bland annat arbetat aktivt med att synliggöra vad i verksamheten som kan 
innehålla farliga ämnen och sopsortering. 

3.2. Skola 

Inom kommunens kommunala grundskolor hanteras kemikalier inom ämnena slöjd och NO. Det finns 
gamla produkter i slöjden som inte längre används och bör rensas ut. Vid laborationer inom NO är 
strävan att inte använda miljöfarliga kemikalier. Rester lämnas till återvinningscentralen. I den mån 
skolorna handlar varor utanför ramavtalen gäller det framförallt textilier och plastvaror. I egenkontroll 
Miljö ingår att alla skolor har en kemikalielista över de produkter som finns i verksamheten.   

3.3. Kostenheterna vid bildnings- och socialförvaltningen 

Båda enheterna arbetar utifrån en livsmedelspolicy som antogs nyligen. Det ställs höga krav på den 
mat som upphandlas och till övervägande del köps svenskt kött, kyckling, ägg och mejerivaror. Fisken 
är oftast MSC-märkt vilket bland annat innebär att den fiskats med minimal påverkan på havsmiljön. 
Enheten följer de avtal för produkter som finns upphandlat. På skolor och förskolor förekommer plast 
både i serveringssammanhang med tallrikar, glas och uppläggningsskålar men även i form av belagda 
grytor och plastredskap eftersom man bedömt att det är det bästa ur säkerhets- och arbetsmiljöaspekt. 
En del starka rengöringsmedel används i diskmaskiner och för rengöring av ugnar. 

3.4. Anläggningsgruppen på bildningsförvaltningen (kultur och fritid) 

Anläggningsgruppen hanterar kemikalier i form av bränsle och oljor till gräsklippare, trimrar, traktorer 
och bilar samt glykol. Vid mindre reparationer och renoveringar används bland annat trä, plast, färg 
och lim. Samtliga kemikalier är miljövänliga produkter. Gruppen har under förra året åtgärdat 
konstgräsplanen så att huvuddelen av granulaten kan samlas upp och återanvändas så att de inte 
hamnar i dricksvattnet via dagvattnet. Gruppen hanterar också färg, lim och lösningsmedel för åtgärder 
i lokaler. Produkterna som väljs är vattenlösliga och köps genom upphandlade leverantörer där 
miljökrav ställs.    

3.5. Städenheten vid bildningsförvaltningen 

Den dagliga städningen omfattar lokaler där barn och elever vistas en stor del av dagen och då används 
rengöringsprodukter med bra miljöval. Dammtorkning av fria och lättåtkomliga ytor görs en gång i  
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veckan. Det finns en kemikalielista för enhetens användning av rengörings- och hygienprodukter, med 
angivna användningsområden där vissa produkters farlighet redovisas. 

3.6. AME 

AME:s Arbetscentrum ger möjligheter till ökad sysselsättning genom att erbjuda praktik- och 
arbetsträningsplatser för att underlätta vägen ut i arbetslivet. AME hanterar ett antal kemikalier som 
används till tvätt- och rengöringsmedel för textilier, bilar och lokaler. Vidare har man driv- och 
smörjmedel till bilar, maskiner och arbetsredskap vid trädgårdstjänst för kommunens pensionärer och 
för uppdrag från samhällsbyggnadsavdelningen och Edethus då man röjer markområden och fäller 
träd. Vid inköp letar man efter produkter som är miljövänliga. 

3.7. Vård och omsorg/funktionshinderverksamhet 

En stor del hygienprodukter och förbrukningsmaterial används på bland annat äldreboenden. 
Enheterna hanterar också olika kemiska produkter såsom rengöringsmedel, tvätt/sköljmedel, handsprit, 
ytdesinfektion m.m. Det finns förteckning på vilka produkter de har och vad de innehåller. Rutiner för 
inköp, hantering och förvaring av varor finns också. På ett äldreboende har det nyligen startats ett 
projekt ”Resurssmart äldreboende”, bland annat för att minska engångsprodukter. 

3.8. AB Edethus 

Edethus är ett fastighetsföretag med många verksamhetsdelar där bland annat fastighetsskötsel, 
målning, byggnation och utemiljöskötsel ingår. I verksamheten finns många olika kemikalier för att 
sköta om inomhus- och utomhusmiljöer samt för bilar, maskiner och arbetsredskap. Bolaget har ett 
kvalitet- och miljöledningssystem, FR 2000, som omfattar såväl miljöfrågor som arbetsmiljöfrågor. 
Med anledning härav finns bland annat en kemikalielista som uppdateras kontinuerligt och denna lista 
ska bli digital för att enklare kunna arbeta med att fasa ut eller substituera farliga kemikalier. Man 
försöker tänka miljömässigt vid inköp och har delvis centraliserat inköpen av material och kemikalier. 
I den mån den varit möjligt har fordonsflottan bytts ut till elbilar eller elhybrider. Ambitionen är att 
bolaget ska vara helt fossilfritt till år 2022. 

3.9. Enheten för Stadsmiljö och Trafik 

Genom enhetens ansvar för gator och utemiljöer används bland annat drivmedel och oljor till fordon 
och arbetsmaskiner samt medel för ogräsbekämpning. Vid underhåll av gator används asfalt och vid 
snöröjning vägsalt. Lekplatser med sand och gräs kan ersättas av konstmaterial för längre hållbarhet 
under förutsättning att det inte finns risk att det kan sprida farliga ämnen. Vid nybyggnation eller 
upprustning av allmän plats används olika sten- och betongmaterial men även trä, metall, plast etc. 
Material bör väljas med hänsyn till produktens miljöpåverkan både avseende tillverkning och 
hållbarhet. 

3.10. Enheten för avfall och återvinning 

Då kommunen samlar in hushållsavfall genom att soptunnor hämtas och allmänheten lämnar avfall till 
återvinningscentralen ansvarar kommunen för att behandlingen sker på ett riktigt sätt. För att hindra att 
farliga ämnen kommer ut i naturen och bidra till att värdefullt material kan återvinnas är det viktigt att 
avfallet lämnas på rätt ställe. Avfall som innehåller miljögifter såsom olja, färg, batterier och  
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elektronik måste lämnas in. I kommunens kommande avfallsplan är ett mål att inget farligt avfall ska 
felsorteras, såväl i hushållskärlen som på återvinningscentralen. De kemikalier som används i enhetens 
arbete med avfallshantering är främst oljor och andra fordonsrelaterade kemiska produkter samt 
rengöringsmedel och hygieniska produkter. 

3.11. Enheten för vatten och avlopp 

Det kommunala dricksvattnet kommer till största delen från Göta älv. Vattnet renas med hjälp av 
noggrann kemisk rening och filter i flera steg innan det skickas ut i ledningarna. Allt avslutas med 
efteralkalisering med kolsyra, krossat kalk och aktivt kol. Vattenkvaliteten följs kontinuerligt upp vid 
tappställen inom kommunen av driftsteknikerna på vattenverket. För det kommunala avloppet används 
vissa kemikalier för reningsprocessen. Den stora utmaningen är att brukarna inte häller ut lacknafta, 
färg och andra kemikalier utan lämnar dem till återvinningscentralen eftersom kemikalier är något som 
avloppsreningsverken har svårt att rena bort. Olja och lösningsmedel definieras som farligt avfall. 
Enheten har påbörjat ett arbete med att ta fram rutiner för inköp och hantering av kemiska varor och 
produkter. 

3.12. Upphandling 

De flesta avtal med leverantörer är upphandlade ramavtal som Göteborgs stad har upphandlat, som 
bland annat Lilla Edets kommun får vara med och avropa. Göteborgs stad ställer miljömässiga krav i 
sina ramavtal. Det är viktigt är att avtalen följs och att avrop sker mot de avtal som finns. I den mån 
egna upphandlingar kan göras av förvaltningarna är det viktigt att rätt krav ställs vid upphandlingen 
och miljövänliga alternativ övervägs. 

3.13. Miljötillsyn och rådgivning 

Miljö- och byggnämnden har tillsynsansvaret enligt miljöbalken och miljötillsynen omfattar 
exempelvis kemikalier, avfall och ventilation. Därför är det ett viktigt verktyg för uppföljning och 
kontroll men också för att informera verksamheterna om hur de kan minska kemikalieriskerna. En 
central del i kemikaliearbetet är att systematiskt inventera och dokumentera kemikalier som har 
klassificerats som miljö- och hälsofarliga ute i verksamheterna. 
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4. Verksamheternas åtgärder 
 
I arbetet med program för ett Giftfritt Lilla Edet har kontaktpersoner för de olika verksamheterna varit 
med och tagit fram förslag på åtgärder för sin verksamhet som ligger i linje med miljömålet Giftfri 
miljö. Kontaktpersonerna har också sett till att åtgärderna är förankrade inom hela verksamheten. 
Verksamheternas åtgärder sammanfattas för varje förvaltning/ bolag enligt nedan. Utifrån vilka roller 
som anges under kolumnen ”Ansvarig” förstås vilken verksamhet åtgärden avser. 
 

Åtgärder för samtliga 
verksamheter och förvaltningar 

Färdig Ansvarig Resurser 

Inventering och förteckning av 
samtliga till verksamheterna 
förekommande kemiska 
produkter. Mall framtagen av 
miljöenheten eller motsvarande 
fylls i. 

2021-12-31 Alla verksamhets- 
ansvariga 

Inom befintlig budget 

Utrensning av kemiska produkter 
som inte längre ska användas. 
Dessa ska lämnas till godkänd 
mottagare. 

2021-12-31 Alla verksamhets- 
Ansvariga 

Inom befintlig budget 

    
Åtgärder för verksamheter 
inom Bildningsförvaltningen 

Färdig Ansvarig Resurser 

Ställa miljökrav i upphandling 
och göra inköp enligt avtal. 

Löpande Alla beställnings- 
Ansvariga 

Inom befintlig budget 

Utbilda och skapa medvetenhet 
hos personalen. 

Löpande Alla verksamhets- 
Ansvariga 

Inom befintlig budget 

Utbilda/informera 
lokalvårdspersonalen i hantering 
av kemiska produkter, dosering 
m.m. 

Löpande Städchef Inom befintlig budget 

Påverka Edethus att byta ut 
tvättmaskiner och 
doseringspumpar för att minska 
användandet av tvättmedel och 
impregneringskemikalier 

Löpande Städchef Inom befintlig budget 

Tacka nej till gåvor av äldre 
lekmaterial och 
förbrukningsmaterial.  

Löpande Verksamhets-
ansvariga inom 
skola/förskola/ 
fritids 

Inom befintlig budget 
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Forts. Bildningsförvaltningen Färdig Ansvarig Resurser 
Inventera och undersöka 
eventuella risker med 
konstgräsplaner i barns 
idrottsmiljöer samt risk för 
spridning av granuler till 
dagvatten och närmiljön. 

Löpande 
 

Enhetschef 
Anläggning 

Inom befintlig 
budget 

Använda sunda material vid ny- 
och ombyggnation, renovering 
och reparation av 
föreningslokaler, idrottshallar 
och övrig utemiljö. Dokumentera 
vilka material som används. 

Löpande Enhetschef 
Anläggning 

Inom befintlig 
budget 

Ta fram fungerande arbetsrutiner 
avseende hantering av 
petroleumdrivna arbetsmaskiner 
och andra kemikalier samt 
förvaring av dessa. 

2021-06-30 Enhetschef 
Anläggning 

Inom befintlig 
budget 

Upprätta rutiner för inköp av 
kemikalier.  

2021-06-30 Enhetschef  
Anläggning  

Inom befintlig 
budget 

Upprätta rutiner för hantering av 
miljöfarligt avfall inom 
verksamheten. 

2021-06-30 Enhetschef  
Anläggning  

Inom befintlig 
budget 

    
Åtgärder för verksamheter 
inom Socialförvaltningen 

Färdig Ansvarig Resurser 

Ta fram arbetsrutiner för 
hantering av petroleumdrivna 
arbetsmaskiner och kemikalier 
samt förvaring av kemikalier.  

2021-12-31 Enhetschef AME Inom befintlig 
budget 

Alla inköp av kemikalier som 
används i verksamheten ska i 
möjligaste mån ha en 
miljömärkning. 

Löpande Enhetschef AME Inom befintlig 
budget 

Se till så att alla kemikalier ska 
ha ett säkerhetsdatablad som 
beskriver vad produkten 
innehåller. 

Löpande Enhetschefer Vård- och 
omsorg samt 
funktionshinder 

Inom befintlig 
budget 

Informera berörd personal om 
kommunens arbete för en giftfri 
kommun. 

Löpande Enhetschefer Vård- och 
omsorg samt 
funktionshinder 

Inom befintlig 
budget 

Försöka minska inköp av 
hygienprodukter och 
förbrukningsmaterial som 
innehåller plast. 

Löpande Enhetschefer Vård- och 
omsorg samt 
funktionshinder samt 
baspersonal 

Inom befintlig 
budget 

52



   
Kommunledningsförvaltningen 

Program för ett giftfritt Lilla Edet 
     

 

11 
 

Åtgärder för verksamheter 
inom Samhällsbyggnads-
förvaltningen 

Färdig Ansvarig Resurser 

Använda sunda material vid ny- 
och ombyggnation, renovering 
och reparation av lekmiljö, 
stadsmiljö och övrig utemiljö. 
Dokumentera vilka material som 
används. 

2021-12-31 Enhetschef Stadsmiljö 
och Trafik 

Inom befintlig 
budget 

Inventera och undersöka 
eventuella risker med 
fallskyddsunderlag etc. i barns 
lekmiljöer samt risk för spridning 
till dagvatten och närmiljön.  

2021-12-31 Enhetschef Stadsmiljö 
och Trafik 

Inom befintlig 
budget 

Ta fram fungerande arbetsrutiner 
avseende hantering av 
petroleumdrivna arbetsmaskiner 
och andra kemikalier samt 
förvaring av dessa. 

2021-12-31 Enhetschef Stadsmiljö 
och Trafik 

Inom befintlig 
budget 

Utveckla en balanserad 
kravställning avseende 
miljöfrågor i upphandlingar. 

Löpande Enhetschef Stadsmiljö 
och Trafik 

Inom befintlig 
budget 

Ta fram metoder för allmän 
ogräsbekämpning och bekämp-
ning av invasiva arter så att 
miljön skadas så lite som möjligt 
men att önskad effekt uppnås.  

2021-12-31 Enhetschef Stadsmiljö 
och Trafik 

Inom befintlig 
budget 

Ta fram informationsmaterial till 
kommuninvånare om hur farligt 
avfall ska omhändertas, inklusive 
läkemedelsrester. 

2021-12-31 Enhetschef 
Avfall och återvinning 

Inom befintlig 
budget 

Utreda möjlighet till ökad till-
gänglighet (service) för kommun- 
invånare för omhändertagande av 
farligt avfall. 

2021-12-31 Enhetschef 
Avfall och återvinning 

Inom befintlig 
budget 

Upprätta rutiner för inköp av 
kemikalier, innefattande 
godkännandeprocess för köp av 
nya kemikalier som inte tidigare 
funnits i verksamheten. 

2021-12-31 Enhetschef  
Vatten och avlopp 

Inom befintlig 
budget 

Ställa krav på entreprenörer att 
använda ”godkända” kemikalier. 

Löpande Enhetschef  
Vatten och avlopp 

Inom befintlig 
budget 
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Åtgärder för verksamheter 
inom AB Edethus 

Färdig Ansvarig Resurser 

Digitalisera kemikalielistan för 
enklare handhavande, bättre 
kontroll på uppdateringar samt 
separata inloggningar i appar för 
personalen för snabb 
informationssökning om 
kemikalier som finns hos bolaget. 

2021-06-30 Säkerhetssamordnare 
inom AB Edethus 

Inom befintlig 
budget 

Substitution av farliga kemikalier 
till mer miljövänliga/mindre 
farliga i arbetsmiljön.  

2021-12-31 Alla verksamhets- 
ansvariga 

Inom befintlig 
budget 

Undersök alternativa möjligheter 
till kemikaliefri 
ogräsbekämpning. 

2021-12-31 Alla verksamhets- 
ansvariga 

Inom befintlig 
budget 

Åtgärder för 
kommunledningsförvaltningen  

Färdig Ansvarig Resurser 

Genom att uppmärksamma och 
informera kommunens beställare 
öka kunskapen om att 
miljövänliga alternativ oftast går 
att välja vid avrop av produkter 
från kommunens befintliga 
ramavtal. 

Löpande Ekonomichef som får 
rapport från 
upphandlingsenheten 

Inom befintlig 
budget 

Förtydliga gränsdragning mellan 
upphandling och beställande 
verksamhet när det gäller ansvar 
avseende miljökrav och 
verksamhetens ansvar avseende 
uppföljning av ställda krav. 

Löpande Ekonomichef som får 
rapport från 
upphandlingsenheten 

Inom befintlig 
budget 

5. Uppföljning 
 
Uppföljning och uppdatering av Program för ett giftfritt Lilla Edet med åtgärder görs årligen i 
samband med kommunstyrelsens årsredovisning. I samband härmed kan nya åtgärder från 
verksamheterna föreslås och förändringar ske av vilka verksamheter som berörs.  

Kommunchefen ansvarar för att samordna detta arbete. Förvaltningarnas kontaktpersoner medverkar i 
uppföljningen av åtgärderna. 

_________________________________________ 
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Deltagande i arbetet med denna reviderade version av program för ett giftfritt Lilla Edet har varit 
 
Bildningsförvaltningen 
Förskola: Helena Bergenson 
Skola: Marie Hagman 
Kostenheten: Anethe Johansson 
Städenheten: Robert Svahn 
Kultur och fritid: Susanne Vehmanen 
 
Socialförvaltningen 
Vård och omsorg/funktionshinderverksamhet: Camilla Kärnsby 
AME: Johanna Laudon  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Enheten för stadsmiljö och Trafik: Anna Berlin 
Enheten för avfall och återvinning: Anders Johansson 
Enheten för vatten och avlopp: Franz Wallebäck 
  
Kommunledningsförvaltningen 
Upphandlingsfunktionen/Ekonomiavdelningen: inga uppgifter har inkommit. 
 
AB Edethus 
Martin Löfqvist 
 
Revideringen av programmet 2021 har genomförts av miljö- och byggchef Kristian Nordström vid 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Det ursprungliga programmet togs fram av utredare Ingrid Murisoja 
vid kommunledningsförvaltningen med hjälp av Kristian Nordström. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-04-05 
 

 
§ 40 
Årsredovisning SBRF 2021 
Dnr KS 2022/166 
 
Sammanfattning 
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund (SBRF) har översänt årsredovisning 2021 för 
godkännande och beviljande av ansvarsfrihet. 
 
Förbundet har fastställt två finansiella- och fem inriktningsmål för verksamheten. God 
ekonomisk hushållning uppnås genom att de finansiella målen uppfylls samt att 
inriktningsmålen uppfylls helt eller delvis. I årsredovisningen görs en uppföljning kring 
mål och åtaganden, och det kan konstateras att 81procent av inriktningsmålen är 
uppfyllda. Ett av de antagna inriktningsmålen, Antalet omkomna och svårt skadade i 
trafiken ska minska, är uppfyllt samt att fem av de 14 prestationsmålen uppfyllda. Ett av 
de två finansiella målen utgörs av att Reinvesteringar ska finansieras med egna medel. 
Under perioden har inga reinvesteringar genomförts varpå förbundet tolkar detta mål 
som uppnått. Det andra finansiella målet, Egen finansiering (exkl. Industriavtal) ska 
uppgå till minst 7 procent av kommunbidraget, bedöms ha uppnåtts då 12 procent av 
investeringarna har varit genom egenfinansiering. Förbundet bedömer att god 
ekonomisk hushållning inte uppnås 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-21 
Revisionsrapport SBRF 
Revisionsberättelser för 2021 
Protokoll direktionen 2022-03-11 
Revisorernas redogörelse 2021 
SBRF Årsredovisning 2021 
 
Ekonomiska konsekvenser 
För verksamhetsåret 2021 redovisar SBRF ett negativt resultat på 10 865 tkr. Det 
negativa resultatet 2021 regleras med kommunbidrag. Under hösten 2021 beslutade 
respektive medlemskommuns fullmäktige att täcka det ackumulerade underskottet till 
och med 2020 om 10 488 tkr.    
 
Yrkande 
Julia Färjhage (C) 

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen 2021 för SBRF 
samt bevilja direktionen ansvarsfrihet för verksamhetsåret. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att Lilla Edets kommun täcker sin del av 2021 års 
underskott med 3 155 tkr. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-04-05 
 

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen 2021 för SBRF 

samt bevilja direktionen ansvarsfrihet för verksamhetsåret. 
2. Kommunfullmäktige beslutar att Lilla Edets kommun täcker sin del av 2021 års 

underskott med 3 155 tkr. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2022-03-21 KS 2022/166 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
Årsredovisning SBRF 2021 
 
Dnr KS 2022/166 
 
Sammanfattning 
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund (SBRF) har översänt årsredovisning 2021 för 
godkännande och beviljande av ansvarsfrihet. 
 
Förbundet har fastställt två finansiella- och fem inriktningsmål för verksamheten. God 
ekonomisk hushållning uppnås genom att de finansiella målen uppfylls samt att 
inriktningsmålen uppfylls helt eller delvis. I årsredovisningen görs en uppföljning kring 
mål och åtaganden, och det kan konstateras att 81procent av inriktningsmålen är 
uppfyllda. Ett av de antagna inriktningsmålen, Antalet omkomna och svårt skadade i 
trafiken ska minska, är uppfyllt samt att fem av de 14 prestationsmålen uppfyllda. Ett av 
de två finansiella målen utgörs av att Reinvesteringar ska finansieras med egna medel. 
Under perioden har inga reinvesteringar genomförts varpå förbundet tolkar detta mål 
som uppnått. Det andra finansiella målet, Egen finansiering (exkl. Industriavtal) ska 
uppgå till minst 7 procent av kommunbidraget, bedöms ha uppnåtts då 12 procent av 
investeringarna har varit genom egenfinansiering. Förbundet bedömer att god 
ekonomisk hushållning inte uppnås 
 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-21 
Revisionsrapport SBRF 
Revisionsberättelser för 2021 
Protokoll direktionen 2022-03-11 
Revisorernas redogörelse 2021 
SBRF Årsredovisning 2021 
 
 
Ekonomiska konsekvenser 
För verksamhetsåret 2021 redovisar SBRF ett negativt resultat på 10 865 tkr. Det 
negativa resultatet 2021 regleras med kommunbidrag. Under hösten 2021 beslutade 
respektive medlemskommuns fullmäktige att täcka det ackumulerade underskottet till 
och med 2020 om 10 488 tkr.    
 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen 2021 för SBRF samt 
bevilja direktionen ansvarsfrihet för verksamhetsåret. 
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Jörgen Karlsson 
Ekonomichef 
jorgen.karlsson@lillaedet.se 
 
 
Beslut expedieras till 
Ekonomichefen 
SBRF 
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Ordföranden har ordet
2021 har varit ett förändringens år för Södra 
Bohusläns Räddningtjänstförbund (SBRF).

Vid inledningen av året tillträdde jag som ordförande. 
Det var ett förbund med stora svårigheter på 
flera områden som mötte mig; stora och fleråriga 
underskott, stora arbetsmiljöproblem och dåliga 
relationer mellan ledning och fackförbund.

I slutet på maj tillsatte vi en ny och välmeriterad 
ledning från Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG). 
Uppdraget för den nya ledningen var att fokusera på 
tre delar: säkerställa uppdraget enligt Lagen om skydd 
mot olyckor, arbetsmiljön och ekonomin.

Stora framsteg har gjorts och vi ser positiva effekter i 
hur arbetet med arbetsmiljöfrågor sker på
ett systematiskt sätt. Som ett led i förbättringsarbetet 
har direktionen gett ledningen i uppdrag att 
identifiera hur vi kan rekrytera och behålla 
räddningspersonal i beredskap (RIB) då vi identifierat 
detta som ett utvecklingsområde. Vi ser också att 
det råder ett förbättrat samtalsklimat och att det 
förs goda dialoger mellan ledning, medarbetare och 
fackförbund. Detta är en förutsättning för att kunna 
bedriva en ändamålsenlig verksamhet.

Som ett led i att säkerställa uppdraget enligt Lagen om 
Skydd mot olyckor utvecklas övningsverksamheten 
och den fortsatta kompetensutvecklingen.

Det ekonomiska läget är konsekvensen av tidigare 
fattade beslut och tar längre tid att vända, även
2021 gör SBRF ett underskott.

Det pågår ett arbete kring ekonomin både på 
kort och längre sikt. Den stora kostnadsposten är 
personalkostnader och stora övertidskostnader har 
varit ett problem.

Ett arbete har gjorts med att implementera det 
personalplaneringssystem förbundet haft men inte
använt. Detta ger bättre möjligheter att använda de 
personella resurserna på ett effektivt sätt och
ger därmed positiva ekonomiska effekter.

Sist, och för helheten viktigast: Riskanalys och 
handlingsprogram. Den nuvarande riskanalysen
är från 2016 och baserad på data från 2005-
2014. Riskanalysen ligger till grund för 
handlingsprogrammet som i sin tur ligger till grund 
för den förmåga och organisation räddningstjänsten 
behöver ha. Handlingsprogrammet går ut på remiss i 
mars 2022 och kommer att aktualiseras igen 2023.

Politiskt har de tre medlemskommunernas 
kommunfullmäktige i början av 2022 beslutat om
medlemsansökan till RSG samt gett direktionen 
för SBRF i uppdrag att verka för och möjliggöra en 
övergång till RSG. Det betyder att inriktningen för 
SBRF som organisation förändras markant under 
2022, från fortlevnad och utveckling till möjliggörande 
av övergång till RSG och senare
avveckling av förbundet SBRF.

Å direktionens vägnar vill jag rikta ett stort tack till 
medarbetare och ledning för det goda arbete som 
utförts under 2021. Under 2022 fortsätter vi att 
tillsammans verka för att övergången till RSG
blir den bästa möjliga.

Agneta Pettersson Bell
Ordförande Södra Bohusläns 
Räddningstjänstförbund
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Förbundsledningen sammanfattar 
året
Verksamhetsåret 2021 är avslutat och Södra 
Bohusläns räddningstjänstförbund (SBRF) kan 
summera ett händelserikt och intensivt år för 
organisationen inom många områden. Vid årsskiftet  
fick förbundet ny ordförande och ledningen 
förändrades under våren genom att tidigare 
förbundsdirektör och räddningschef tillika
operativchef, båda lämnade sina uppdrag.
Förfrågan om tillfällig resursförstärkning till
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (RSG) har
inneburit att ledningen inom SBRF numera även
inkluderar olika chefsbefattningar från RSG under
verksamhetsåret.
SBRF står fortsatt inför stora utmaningar inom 
olika delar i verksamheten men också med 
många möjligheter. Genom att fortsätta det 
påbörjade arbetet tillsammans för en bättre 
och mer hållbar arbetsmiljö, öka tydligheten i 
beslutsprocessen samt skapa rätt förutsättningar för 
räddningstjänstuppdraget så skapas en grund för när-
och framtid. 

SBRF:s uppdrag som räddningstjänstförbund innebär 
i huvudsak att genom förebyggande åtgärder dels via 
myndighetsutövning men även genom information 
och utbildningsinsatser, operativa insatser och 
annat olycksförebyggande arbete, bidra och ansvara 
till att hindra och begränsa skador på människor, 
egendom och miljön och dess konsekvenser på 
samhället i stort. Räddningstjänstuppdraget ska 
planeras och organiseras så att räddningsinsatserna 
kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på 
ett effektivt sätt. Organisationen ska vara anpassad 
efter den riskbild som finns inom det geografiska 
upptagningsområdet. 
Detta sker genom en tydlighet i uppdraget och med 
anledning av de lagändringar i Lag om skydd mot 
olyckor (LSO) som trädde i kraft 1 januari 2021 samt 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps 
(MSB) nya föreskrifter och allmänna råd om innehåll 
och struktur i kommunens handlingsprogram för 
förebyggande verksamhet och räddningstjänst 
(MSBFS 2021:1).  
Under hösten påbörjades en revidering av 
förbundets handlingsprogram. Ett viktigt arbete 
med ett riskanalysarbete som därefter kommer bli 
ett grundläggande styrdokument för förbundets 
uppdrag. Det förväntas bli helt klart under början av 
2022.

SBRF har sedan förbundsbildandet 2017 i princip gått 
med underskott. Den ekonomiska situationen för 
förbundet är allvarligt eftersom det egna kapitalet är 
fortsatt negativt under hela 2021. 

Den pågående pandemin har påverkat verksamheten 
och bidragit till att SBRF behövt ställa in utbildningar 
och andra inplanerade aktiviteter. Trots att förbundet 
under hösten kunde ställa om och genomföra några 
av utbildningsinsatserna är påverkningsgraden för 
utfallet för året stort. Staben för Covid -19  inom 
SBRF samt all personal har föredömligt och tålmodigt 
hanterat alla de olika utmaningar verksamheten ställts 
inför utifrån de nationella som lokala riktlinjerna kring 
pandemin. Genom det har förbundet kunnat fullfölja 
det operativa räddningstjänstuppdraget utan större 
konsekvenser för förbundet och samhället. 

Kvarvarande arbetsmiljöärenden från tidigare 
verksamhetsår har hanterats under det gångna 
året. Genom en god och konstruktiv dialog med 
berörda huvudskyddsombud och Arbetsmiljöverket 
har förbundet hanterat dessa ärenden och 
påbörjat framåtriktade åtgärder för att skapa bättre 
förutsättningar inför 2022. Det inkluderar såväl 
förutsättningar för den systematiska arbetsmiljön 
samt för olika lokalbehov inom förbundet. 

Under året har också dialoger förts mellan SBRF och 
Stenungsund kemiska Industrier med anledning av att 
tidigare samarbets-och samverkansavtal sedan 2020 
är uppsagt för omförhandling och upphörde att gälla 
2021-12-31. 
Representanter från Stenungsund kemiska industrier 
och dåvarande ledning för SBRF var under 2020 
överens om att Industriavtalet inte var optimalt 
utformat och beslutade därigenom att inte förlänga 
avtalet vidare. 
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Industriräddningstjänsten i Stenungsund (IRIS) och 
Essity i Lilla Edet kommer tillsammans med SBRF, 
fortsätta ett nära samarbete utifrån vad lagstiftningen 
samt tillhörande regelverk reglerar för farlig 
verksamhet (2 kap. 4§ Lag (2003:778) om skydd mot 
olyckor samt Seveso lagstiftningen). Det fortsatta 
samarbetet syftar till att förebygga riskerna för att en 
olycka inträffar, men även skapa rätt förutsättningar 
för organisationerna. Detta genom att tillsammans 
samråda om beredskap och förmåga, insatsplanering, 
kompetensutbyte och övningar tillsammans samt 
slutligen via förbundets myndighetsutövning.

Avslutningsvis vill ledningen inom SBRF rikta ett 
stort tack till all personal för fina insatser och 
för stort tålamod, engagemang som bidragit till 
framåtriktade förslag samt åtgärder under det gångna 
verksamhetsåret. 

Lars Klevensparr
Tf Förbundsdirektör

Peter M Johansson
Tf Bitr Förbundsdirektör
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Förvaltningsberättelsen syftar till att ge en övergripande 
och tydlig bild av verksamheten under året. 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag 
(2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 
(LKBR) och följer i all väsentlighet rekommendationer 
från Rådet för kommunal redovisning, RKR. 

Omvärldsanalys
Vid årsskiftet 2020/2021 trädde förändringar i lagen 
(2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) i kraft. Syftet 
är att skapa bättre förutsättningar att förebygga 
olyckor och minska skador till följd av olyckor. För att 
möta dessa förändringar prioriterades under hösten 
arbetet med att påbörja revideringen av förbundets 
handlingsprogram. 
Handlingsprogrammet är förbundets övergripande 
styrdokument och beskriver den förmåga som 
förbundet behöver för att verka för uppdraget 
samt vad förbundet behöver uppfylla utifrån den 
riskbild som finns identifierad i upptagningsområdet. 
Förändringarna innebär bland annat en förtydligad 
styrning av kommunernas verksamhet, bland annat 
genom en utökad föreskriftsrätt för MSB. 

Tillsynsplanen för LSO 2022 kommer revideras under 
året. Tillsynsplanen för LSO beskriver både hur 
förbundet planerar, prioriterar och genomför det olika 
förebyggande uppdragen inom förbundet. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

RÄDDNINGSVÄRN
RIB STATION
HELTIDSSTATION
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Översikt över 
verksamhetens 
utveckling 
SBRF är ett räddningstjänstförbund för kommunerna 
Stenungsund, Tjörn och Lilla Edet. Förbundet har cirka 
200 medarbetare (inklusive räddningsvärnspersonal)
som tillsammans arbetar för medborgarnas säkerhet. 
Samtliga medarbetare arbetar för att nå visionen 
om ett tryggt och säkert samhälle för alla. Inom 
förbundsområdet bor det 
58 237* kommuninvånare den 2021-11-01.   

Förbundet har fyra brandstationer som är geografiskt 
utspridda över området i orterna Stenungsund, 
Skärhamn, Kållekärr och Lilla Edet. Inom område Tjörn 
har förbundet även fyra räddningsvärn placerade på 
Dyrön, Klädesholmen, Härön och Åstol. 

Förbundets styrs genom en politisk direktion 
med förtroendevalda representanter från 
medlemskommunerna (2+2 från varje 
medlemskommun), ordförande, 1:e vice ordförande 
och 2:e vice ordförande samt ledamöter.
Ordförandeposten innehas under pågående 
mandatperiod av Stenungsunds kommun. 

Presidiet
Agneta Pettersson Bell (ST), Ordförande, Stenungsund
Lars Ivarsbo (C), 1:e vice ordförande, Lilla Edet
Robert Johansson (M), 2:e vice ordförande, Tjörn

Ledamöter
Göder Bergermo (L), Stenungsund
Rikard Larsson (S), Tjörn
Harry Berglund (S), Lilla Edet

Ersättare
Krister Persson (M), Stenungsund
Katja Nikula (S), Stenungsund 
Peter Andersson (L), Tjörn 
Magnus Gullbrandsson (TP), Tjörn
Anna-Lee Alenmalm (M), Lilla Edet
Mats Nilsson (V), Lilla Edet

* Källa: SCB Folkmängd 1 november

68



Årsredovisning 2021
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund

» sbrf.se10 » sbrf.se

Verksamhetens utveckling 2017 2018 2019 2020 2021
Antal invånare i förbundsområdet per 31 dec  55 975  56 471  56 902  57 473  58 237* 

Antal anställda  151  153**  148  134  159 

Antal insatser  1 000  950  840  780 824   

Antal utbildningar  839  747  597  224 48

Antal utförda tillsyner LSO och LBE 71  63  73  36 37

Plan och bygglovsfrågor 460 470 487 465 530

Antal ärenden - Övriga remisser 27  54  61  33 47

Tabellen ovan beskriver nyckeltalen för verksamhetens 
utveckling.  
Från förbundets bildande har antalet invånare ökat 
med drygt 2000 invånare vilket motsvarar en ökning 
med 4 %.  Antalet anställda har generellt ökat något, 
personalkategorin räddningspersonal i beredskap 
(RIB) minskade väsentligt under 2020 i samband 
med att förbundet övergick till centralt RIB avtal.  
Personalkategorin heltidspersonal har däremot ökat, 
dels för att uppfylla arbetsmiljöverkets krav och den 
riskbild som föreligger i förbundet, dels för att klara den 
operativa förmågan då rekrytering av RIB verksamheten 
inte varit möjlig i den utsträckning som varit nödvändig.
Antalet insatser på årsbasis har ökat från föregående 
år, men ligger totalt sett lägre jämfört med 2018. 
Förbundet övergick 2019 till gemensam systemledning 
via ledningscentralen Räddningstjänsten Storgöteborg. 

Detta har inneburit att utalarmeringen säkerställs 
utifrån räddningstjänstuppdraget art.
I samband med pandemin har antalet utbildningar 
minskat avsevärt. Möjligheten att ställa om 
utbildningsverksamheten i de praktiska momenten har i 
princip varit ogenomförbar med rådande nationella och 
interna restriktioner. Den teoretiska utbildningen har 
dock i viss utsträckning genomförts digitalt.
De nationella och interna restriktionerna har 
påverkat tillsynsverksamheten.  Både 2020 och 
2021 genomfördes väsentligt färre tillsyner än innan 
pandemins utbrott då det under ett normalt år utfördes 
ca 70 st.

* antal invånare per nov 2021 (SCB folkmängd den 1 november)
** Justering av nyckeltal, antalet anställda 2018, då tidigare siffra innehöll felaktiga 
personalkategorier.
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Händelse av väsentlig 
betydelse, påverkan på 
de finansiella rapporterna 

Pandemi covid-19 
Sammanfattningsvis har pandemin under året påverkat 
verksamheten och bidragit till att förbundet fått ställa 
in och ställa om utbildningar och andra inplanerade 
aktiviteter. Även om förbundet under hösten kom igång 
och genomförde några få utbildningar så är påverkan 
på utfallet stort.  
Staben för Covid-19 hanteringen inom förbundet 
har, i olika omgångar under året, arbetat aktivt för 
att upprätta olika beslut och förhållningsregler för 
att minska smittspridningen samt för att skydda 
personalen såväl på olycksplats som vid stationsarbetet. 
Utöver stärkt och förändrad skyddsutrustning 
samt rutiner till den operativa personalen har även 
förändringar gjorts hos den administrativa personalen 
där stora delar av personalen haft möjlighet att arbeta 
hemifrån. 

Utöver stabsarbetet har täta avstämningar med 
övriga räddningstjänster i Göteborgs Regionen (GR) 
genomförts för att uppnå samsyn i såväl nationella som 
regionala riktlinjer avseende rutiner för den operativa 
personalen vid insats.
Pandemin har även berört den förebyggande 
verksamheten och ett mycket begränsat antal 
tillsynsärenden har genomförts under året. Under 
hösten återupptogs tillsynsverksamheten utifrån 
upprättade riktlinjer. Sammantaget påverkade detta 
det samlade tillsyns- och utbildningsresultatet för 
förbundet.

SBRF har genom ett aktivt internt stabsarbete samt 
avstämningsmöten med andra räddningstjänster 
kunnat fullfölja räddningstjänstuppdraget utan större 
konsekvenser för förbundet och samhället.

 
Samverkan
Sedan 1 oktober 2019 samarbetar fem 
räddningstjänster utifrån en gemensam ledning 
av räddningsinsatser och beredskapshållning som 
styrs från en gemensam ledningscentral vid Gårda 
brandstation i Göteborg. SBRF ingår som en av 
dessa fem räddningstjänster i regionen. Under 
hösten 2021 tog arbetet en ny fas där ytterligare 
fyra räddningstjänster anslöts sig till samarbetet och 
namnet ändrades till Västra Räddningsregionen (VRR).

Genom denna samverkan inom VRR kan SBRF som 
räddningstjänstorganisation få en ökad optimerad 
resurshantering och därmed större uthållighet och 
förmåga vid räddningsinsatser. 

Detta sker tillsammans med andra regionala aktörer 
såsom andra blåljusorganisationer, Trafikverket, 
Länsstyrelsen, Sjöfartsverket, Kustbevakningen med 
flera. 

Ingångna avtal 
Under hela året har förbundet haft fortlöpande 
dialoger tillsammans med representanter för IRIS 
med anledning av att tidigare samverkansavtal löpte 
ut vid årsskiftet 2021-12-31. För att möjliggöra bra 
förutsättningar vid uppstarten av IRIS, kommer IRIS 
att hyra del av varmgaraget vid brandstationen i 
Stenungsund. Med anledning av detta har ett hyresavtal 
upprättats mellan parterna. 

Större investeringar
Investeringsplanen för året har reviderats för att 
säkerställa olika behov utifrån fordon och övriga 
investeringar. Förbundet har genom arbetet  
som påbörjades under hösten identifierat en 
stor utbildningsskuld i organisationen sedan 
tidigare verksamhetsår och investeringsplaner. 
Utbildningsbehovet kommer fortsätta att hanteras 
under 2022 för att säkerställa att rätt utbildningsnivå 
finns övergripande inom den operativa organisationen. 
Genomförda investeringar under året presenteras 
under avsnittet Investeringsredovisning s. 25.
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Styrning och uppföljning 
av verksamheten
Förbundsordningen reglerar att medlemssamråd ska 
hållas efter behov, dock minst en gång per år.
Ekonomisk uppföljning sker kontinuerligt. 
En tertialrapport upprättas per april samt en 
delårsrapport per augusti. Året summeras 
i en årsredovisning. Delårsrapporten och 
årsredovisningen innehåller övergripande 
analyser samt uppföljning av mål och resultat. 
Rapporterna upprättas och godkänns av 
direktionen. Delårs- och årsredovisningen lämnas 
till förbundsmedlemmarnas fullmäktige och till 
revisorerna. Revisorerna avger revisionsberättelse 
till respektive förbundsmedlemmars fullmäktige. 
Revisionsberättelsen samt årsredovisningen skickas 
till respektive medlemskommuns kommunfullmäktige 
för godkännande och för årsredovisningen även 
bevilja ansvarsfrihet för direktionen i dess helhet. 

Direktionen har antagit två finansiella mål och fem 
inriktningsmål vilka är fördelade på 14 prestationsmål
för verksamheten 2021. Dessa mål följer det för 
förbundet fastslagna handlingsprogram enligt Lagen
om skydd mot olyckor (fastställdes under 2018 av 
direktionen) och är uppdelade på operativ och
förebyggande verksamhet.

Centrala styrdokument 
Räddningstjänstens uppdrag styrs utifrån nationella 
lagar och regler, myndighets- och politiska beslut 
samt verksamhetsmässiga beslut fattade inom 
egen organisation. Det syftar till att strukturera och 
organisera hur verksamhet ska bedrivas, följas upp 
och redovisas. Handlingsprogram ska upprättas i 
enlighet med lag (2003:778) om skydd mot olyckor 
och anger huvudinriktningen för räddningsinsatser 
och olycksförebyggande arbete utifrån kommunala 
risk- och sårbarhetsanalyser. Direktionen fastställer 
handlingsprogrammet som sedan respektive 
kommunfullmäktige inom medlemskommunerna 
antar. Handlingsprogrammet utgör även underlag för 
statens tillsyn av verksamheten. 
Förbundsordningen anger ansvarsområden och 
roller, ekonomiska fördelningsnycklar och politiska 
sammansättningar för förbundets styrning. Den 
fastställs av kommunfullmäktige i respektive 
medlemskommun.  

Förslag till årliga verksamhetsmål med tydlig 
avgränsning och syfte bereds gemensamt av 
ledningsgruppen och fastställs av Direktionen. 
Dokumentet beskriver övergripande mål 
och inriktning för arbetet utifrån beslutat 
handlingsprogram. Inriktningen kan komma 
att förändras beroende på politiska beslut och 
verksamhetsmässiga behov.

Delegationsordningen beskriver hur beslutanderätten 
ser ut i olika frågor inom verksamheten, där dessa 
inte finns reglerade i lag eller förordning. Dokumentet 
fastställs av direktionen. 

Inom förbundet finns ett antal styrdokument för 
styrning och önskad målbild. Styrdokumenten 
utgörs av politiska, organisatoriska, ekonomiska och 
administrativa beslut. 

Rutiner och riktlinjer avser interna regelverk för 
verksamheten och fastställs genom chefsbeslut.
Ett löpande arbete pågår med översyn av befintliga 
styrdokument samt framtagande av nya dokument 
och riktlinjer utifrån förändrad lagstiftning eller 
verksamhetsmässiga behov.
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Måluppföljning
Uppdrag
Uppdraget är att förebygga olyckor och att snabbt och 
effektivt genomföra olika typer av räddningsinsatser. 
SBRF:s vision är ett säkert och tryggt samhälle för alla 
som bor, verkar och vistas i förbundets område.  
Visionen ”ett säkert och tryggt samhälle för alla” 
införlivas genom förbundets inriktningsmål, i syfte att 
skapa en bättre vardag för medborgarna i  
medlemskommunerna. För verksamhetsåret 2021 har 
direktionen antagit två finansiella mål och fem inrikt-
ningsmål vilka är fördelade på 14 prestationsmål. 

Finansiella mål 
Kommunallagen ställer krav på att förbundet ska ha 
god ekonomisk hushållning. Det innebär bland annat 
att förbundet ska ha såväl finansiella mål som mål för 
verksamheten. Kommunallagen stipulerar dessutom 
att förbundet ska ha en ekonomi i balans vilket 
innebär att intäkterna ska överstiga kostnaderna 
och att den löpande verksamheten inte ska behöva 
finansieras med lån. 

Inriktningsmål
Målen som i SBRFs handlingsprogram definieras 
som säkerhetsmål utgör i varje års verksamhetsplan 
inriktningsmål för verksamheten och beskriver syfte 
samt inriktning och är ett uttryck för den politiska 
viljan. Inriktningsmålen är en del av budgeten och 
stäms av både i hel- och delårsbokslut.

God ekonomisk hushållning
God ekonomisk hushållning betyder för SBRF att 
verksamheten ska ha hög ekonomisk medvetenhet, 
en helhetssyn på alla resurser i förbundet, en 
beredskap inför oförutsedda utgifter och ett 
ekonomiskt utrymme för utvecklingsinsatser. I 
förbundet uppnås god ekonomisk hushållning 
genom att de finansiella målen uppfylls, samt att 
inriktningsmålen uppfylls helt eller delvis. 

Utvärdering av måluppfyllnad
För att kunna mäta hur pass väl respektive mål 
har blivit uppfyllt skattas arbetsinsatsen för varje 
prestationsmål från 0 till 100 % där 100 % betyder 
att målet är helt uppfyllt. För att få en indikation 
på hur bra ett säkerhetsmål uppfylls räknas ett 
medelvärde ut för de prestationsmål som lyder 
under inriktningsmålet. Om ett mål ej uppfyllts till 
100 % skall en förklaring redovisas. Utvärderingen 
skall vara utförd inför framtagandet av den årliga 
verksamhetsplanen. Ansvarig för att utvärdering av 
måluppfyllnad utförs är dels chef för förebyggande 
(mål för förebyggande skydd mot olyckor) samt 
chef för operativ verksamhet (mål för operativ 
räddningstjänst).

Måluppföljningen visar att de finansiella målen 
uppfylls till 100% samt att utfallet för inriktningsmålen 
uppskattas till 81%, vilket är en försämring från 
augustiprognosens 91%. Förbundets redovisade 
måluppfyllnad är i hög utsträckning påverkad med 
anledning av den pågående Covid-19 pandemin. 
Striktare rekommendationer från samhället och 
förbundets framtagna riktlinjer med anledning av 
Covid-19 har försämrat utfallet för året. 
Med anledning av nedanstående resultat samt 
tillsammans med årets resultat uppnås inte god 
ekonomisk hushållning. I balanskravsutredningen 
beskrivs vilka åtgärder som kommer att vidtas.
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Finansiella mål

1 Egen finansiering: andelen externa intäkter (exkl. Industriavtal) ska uppgå till minst 7 % av kommunbidraget.
2 Reinvesteringar ska finansieras med egna medel.

Finansiella mål Utfall Kommentar

1 100% Utfallet för perioden är att egenfinansiering uppgår till 12%, vilket 
innebär att målet är uppfyllt till 100%

2 100% Under perioden har inga reinvesteringar skett, utan enbart 
nyinvesteringar.

Inriktningsmål 1: Den enskildes förmåga att själv kunna förebygga och hantera
olyckor ska öka

Prestationsmål förebyggande
1-E All operativ personal ska ha grundläggande kunskap om förebyggande av brand och olyckor för att kunna
ge råd till den enskilde.
1-F Upptäckter som görs under insatser och övningar som har betydelse för förebyggande skydd mot olyckor
skall förmedlas till den förebyggande avdelningen.
1-G Förenklad insatsuppföljning skall utföras för samtliga insatser med avseende på brand i byggnad.

Den enskildes förmåga att 
själv kunna förebygga och 
hantera olyckor ska öka

Utfall Kommentar

1E 100%
Samtliga brandmän i förbundet har genomfört grundläggande 
utbildningar för att kunna ge enklare förebyggande råd till den 
enskilde.

1F 90%

Det genomförs regelbundna återkopplingar mellan operativa 
och förebyggande avdelningen om eventuella upptäckter som 
görs under insatser och övningar och berör den förebyggande 
avdelningen. Detta görs främst genom mail eller telefonkontakt.
Förbundet behöver utveckla metodiken för att kvalitetssäkra 
arbetet för att uppfylla målet till 100%.

1G 90%

Förbundet har rutiner som beskriver att enklare utvärderingar 
ska normalt genomföras efter varje insats av ansvarig 
styrkeledare alternativt insatsledare.  
För att nå en måluppfyllnad på 100% behöver rutinerna utvecklas 
för att få ett bättre informationsutbyte från insatserna inom hela 
förbundet. 
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Inriktningsmål 2: Antalet omkomna och svårt skadade i trafiken ska minska

Prestationsmål operativt
3-E Implementering och utvärdering av framtagna rutiner för räddningsarbete på väg skall utföras. Under
räddningsinsatser med avseende på trafikolycka på väg ska ”buffertfordon” tas med för att skydda egen personal
och samverkande organisationers personal.

Antalet omkomna
och svårt skadade i 
trafiken ska minska

Utfall Kommentar

3E   100% Rutiner för räddningsarbete på väg har implementerats hos SBRF 
och Ledningscentralen. 

Inriktningsmål 3: Risknivån för invånare och besökare skall ej öka och om möjligt 
minska med avseende på olyckor med farliga ämnen och ras/skred

Prestationsmål förebyggande
5-A Arbetet med åtgärder för att minska riskerna vid kemisk industri med avseende på den petrokemiska indu-
strin skall även fortsättningsvis ha hög prioritet på räddningstjänsten. Tillsyn enligt lagen om skydd
mot olyckor och lagen om brandfarliga varor skall vara prioriterade i tillsynsplanen.
5-B För att inte förvärra riskbilden för personer som vistas i kommunerna måste samhällsplaneringen runtom-
kring industrier med farlig verksamhet och farligt godsleder bedrivas med fokus på riskerna.
5-C Räddningstjänsten ska verka för att samtliga detaljplaner som beslutas ska beakta de risker för olyckor
som är aktuella i det specifika området.
5-D Invånarna skall årligen informeras om verksamheter som kan leda till allvarliga kemikalieolyckor, vilka
säkerhetsåtgärder som skall vidtas och hur man skall agera vid en olycka.
5-E Plan för räddningsinsats på anläggningar där det kan inträffa allvarliga kemikalieolyckor skall uppdateras
vart tredje år.

Prestationsmål operativt
5-F Det skall upprättas insatsplaner med avseende på skred i Lilla Edets kommun.
5-G Kommunala räddningstjänsten ska regelbundet (minst 1 gång/år) öva med industristyrkan.

Risknivån för invånare och 
besökare skall ej öka och 
om möjligt minska med 
avseende på olyckor med 
farliga ämnen och ras/
skred

Utfall Kommentar

5A 90%
Tillsyn av farlig verksamhet enligt LSO har delvis påverkats av 
restriktioner med anledning av Covid-19, målet är därför inte helt 
uppfyllt. 

5B 100% Skett främst vid översiktsplans arbete samt detaljplaner.

5C 100% Räddningstjänsten ingår i kommunens plansamverkansgrupp, 
samt är remissinstans vid framtagandet av samtliga detaljplaner.

5D 80%
Aktuell information finns på SBRF:s hemsida. Utskick som ska ske 
vart tredje år, har ej gjorts under 2021 målet är därför inte helt 
uppfyllt. Utskick kommer att ske under våren 2022.

5E 20% Påbörjad under hösten och planeras färdigställas 2022 enligt 
gällande lagstiftning.
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5F 80%

Det finns upprättade insatsplaner avseende skred i Lilla Edet och 
personalen har under året genomfört övningar med skredtema.

Målet uppnås inte då insatsplanerna behöver revideras och 
uppdateras. 

5G 100% Stationsområde Stenungsund har årligen planerade övningar 
ihop med Stenungsunds industristyrka.

Inriktningsmål 4: Minska risken för att brand i byggnad utvecklas till större
och mer omfattande brand. 

Prestationsmål operativt
6-E Utveckla metod och teknik inom brand i byggnad och öva detta regelbundet.

Minska risken för att 
brand i byggnad utvecklas 
till större och mer 
omfattande brand

Utfall Kommentar

6E 50% Delvis utveckling av teknik och metod har genomförts, målet 
uppfylls dock inte till 100%. 

Inriktningsmål 5: Räddningsinsatser ska påbörjas och genomföras inom
godtagbar tid och på ett effektivt sätt

Prestationsmål operativt
7-B Övningstid ska vara individuellt anpassad.
7-C För att uppnå högre förmåga ska räddningsstyrkorna vara specialiserade.

Räddningsinsatser ska 
påbörjas och genomföras 
inom godtagbar tid och på 
ett effektivt sätt

Utfall Kommentar

7-B 80%
Individuella anpassningar har gjorts på de olika 
stationsområdena.
Målet uppnås inte till 100% på grund av interna restriktioner och 
begränsningar i och med Covid-19.

7-C 50%

Två av förbundets tre stationsområden är till viss del 
specialiserade för särskilda räddningsinsatser. Lilla Edet är 
specialiserade med utrustning för skogbrand och Stenungsund 
är en av sex nationella kemresurser. Stenungsund har även 
specialkompetens avseende hävare för säkert arbete på hög höjd.
Kompetensutveckling för fler personalgrupper behövs för att 
uppnå målet till 100%. 
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Ekonomisk analys
 
Resultatanalys
Under året har förbundets redovisning anpassats 
till förbundsordningen §13. Anpassningen består 
i att verksamhetens resultat 2021 regleras av 
medlemskommunerna i snabbare takt än vad som 
tidigare varit gällande. Under hösten 2021 beslutade 
respektive medlemskommuns fullmäktige att täcka 
det ackumulerade underskottet till och med 2020 om 
10 488 tkr.  
Årets resultat är därmed positivt med 10 488 tkr och 
reglerar tidigare års negativa egna kapital.

Verksamhetens verkliga resultat för 2021 är negativt 
med 10 865 tkr. Det negativa resultatet uppstår 
till följd av en rad faktorer. För att bibehålla den 
operativa förmågan har detta inneburit högre 
kostnader för inköp av personal både vad gäller 
heltid- och deltidspersonal, vilket avspeglar sig i 
högre tim- och övertidskostnader. Kostnaden har 
handlat om att vakanser på deltidstjänsterna i stor 
utsträckning ersatts med heltidspersonal istället för 
deltidspersonal samt vikariekostnader för personal 
som genomgått erforderlig utbildning, exempelvis 
motorsågsinstruktör och testledningsinstruktör. 
Det är utbildningar som krävs enligt gällande 
föreskrifter. Vidare har även kostnaderna för 
beredskapsersättningar ökat till följd av vakanser. 
Personalkostnaderna inom förbundsledningen har 
ökat då flera befattningar inom förbundsledningen 
lämnat sina uppdrag, dessa tjänster är tillsatta men 
har inneburit en kostnadsökning. Därutöver är de 
största kostnadsdrivande posterna ökad kostnad 
för HR med anledning av en resursförstärkning, 
ökade kostnader för företagshälsovård samt 
personalkostnader för rehabilitering. Årets utfall för 
kapitalkostnader är bättre än vad som budgeterats 
då planerade investeringar inte genomförts i den 
takt som planerats. Övriga kostnader och då speciellt 
kostnader för reparationer av förbundets fordon, 

fastighetsrelaterade kostnader såsom kostnader för 
extra moduler samt tillhörande iordningställande 
av moduler har ökat jämfört med budget. I slutet 
av året debiterade Länsstyrelsen förbundet med 
en sanktionsavgift om drygt 280 tkr för brott mot 
arbetstidslagen 2019 - 2020 på grund av för högt 
övertidsuttag. Kostnader i samband med pandemin 
har ökat främst i slutet av året. 

Efter beslut från Sveriges Kommuner och 
Regioner, SKR, om ändrade livslängdsantaganden 
på kommunanställda och pensionerade 
kommunanställda har både pensionsavsättningen och 
kostnaden ökat.  
Semesterlöneskulden har under året ökat, en trolig 
anledning till ökningen är att det varit svårt att ta ut 
semester i lika stor utsträckning som vanligt på grund 
av pandemin.

Intäkterna för bland annat externutbildning och tillsyn 
är lägre jämfört med budget vilket helt kan hänföras 
till den pågående pandemin. Däremot har intäkter 
för automatiska brandlarm samt sanering efter 
olycka ökat. Statsbidrag med anledning av Covid-19 
har minskat jämfört med föregående år till följd av 
ändrade ersättningsvillkor.

Balanskravsresultat
Balanskravet innebär att förbundet ska bedriva 
verksamheten så att kostnaderna inte överstiger 
intäkterna. Uppgift om årets balanskravsresultat 
ska redovisas i årsredovisningen och ska rensas 
från poster som inte härrör från den egentliga 
verksamheten. Om förbundet redovisar ett negativt 
balanskravsresultat ska det återställas inom en 
treårsperiod. Vid avstämning av balanskravet ska 
realisationsvinster/förluster som uppkommit vid 
försäljning räknas bort samt förändringen av den 
delen av pensionsförpliktelserna som intjänats före 
1998. 

Avstämning av balanskrav, tkr 2017 2018 2019 2020 2021
Årets resultat enligt resultaträkningen  507 -4 832 -2 413 -3 750  10 488 
 - Samtliga realisationsvinster - - - - -
 + Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet - - - - -
 + Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet - - - - -
 +/- Orealiserade vinster och förluster i värdepapper - - - - -
 +/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper - - - - -

Årets resultat efter balanskravsjusteringar -4 832 -2 413 -3 750 - 7 055 10 488
 - Reservering av medel till resultatutjämningsreserv - - - -
 + Användning av medel från resultatutjämningsreserv - - - -

Balanskravsresultat  507 -4 832 -2 413 -3 750  10 488 
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I förbundsordningen §13 regleras att 
förbundsmedlemmarna har ansvar för täckande av 
eventuell uppkommen brist i enlighet med angiven 
fördelningsgrund. 
Under hösten 2021 beslutade respektive 
medlemskommuns fullmäktige att täcka förbundets 
ackumulerade underskott 2017-2020 med 10 488 tkr. 
2021 års negativa resultat regleras i snabbare takt än 
vad som tidigare varit gällande.

Intäkter och kostnader 
Resultatet efter finansiella poster är negativt med  
10 865 tkr. 
Verksamhetens intäkter (exklusive kommunbidrag 
samt intäkt avseende återställande av det 
ackumulerade underskottet 2017 - 2020) uppgår till 
16 409 tkr. Statsbidraget avseende kompensation för 
arbetsgivaravgifter samt för höga sjuklönekostnader 
med anledning av Covid-19 har påverkat intäkterna 
med 21 tkr att jämföra med 735 tkr för 2020. Intäkten 
har minskat till följd av ändrade ersättningsvillkor.
Under rådande omständigheter med pandemin har 
förbundets intäkter avseende externa utbildningar 
och tillsynsverksamhet minskat jämfört med 
föregående år. Däremot är intäkter för obefogade 
automatiska brandlarm samt sanering efter olycka 
högre jämfört med föregående år. Resultatet från en 
försäljning av ett av förbundets fordon har haft en 
positiv påverkan på intäkterna. 
Medlemsavgifterna från medlemskommunerna, 
Stenungsund, Tjörn och Lilla Edet, ersätter förbundet 
med beslutad andel enligt förbundsordningen. 
Medlemsintäkterna motsvarar ca 75% av förbundets 
intäkter. Utöver medlemsintäkterna tillkommer även 
intäkter för samverkansavtalet mellan förbundet och 
industrierna.

Verksamhetens kostnader uppgår till 82 958 tkr, att 
jämföra med 74 487 tkr 2020. Personalkostnaderna 
är den enskilt största kostnadsposten och utgör drygt 
70% av förbundets totala kostnader. I samband med 
pandemins utbrott bildades en stabsorganisation 
vilket har medfört att personalkostnaderna har ökat. 
Under året har verksamheten haft många vakanta 
tjänster, både inom operativ ledning och inom 
utryckningsverksamheten. För att bibehålla den 
operativa förmåga har inköp samt bemanning av 
heltid-och deltidspersonal varit nödvändig, vilket lett 
till att bemanningen inte kunnat anpassas till budget.

Pensionsavsättningen, vilket innefattar avsättningen 
till förmånsbestämd ålderspension, FÅP, samt 
avgiftsbestämd ålderspension, har ökat från 
föregående år med 1 300 tkr. Förändringen består 
till största del av ändrade livslängdsantaganden 
på kommunanställda och pensionerade 
kommunanställda, efter beslut från Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR).
 

 
Pensionsavsättningen är baserad på uppgifter från 
KPA pension per 2021-12-31 

Förändringen av semesterlöneskulden påverkar 
resultatet med -440 tkr. Antalet sparade dagar har 
ökat från 2020. En trolig anledning till ökningen 
är att det varit svårt att ta ut semester i lika stor 
utsträckning som vanligt på grund av pandemin.

Övriga kostnader har ökat med 14 % jämfört 
med budget där de största kostnadsposterna 
är reparationer av förbundet fordon, inköp 
av arbetskläder till nyanställd personal och 
semestervikarier, högre kostnader för serviceavtal för 
bland annat verksamhetsrelaterade system som Rakel 
och Deadalos. Även kostnader för ersättning till annan 
räddningstjänst för större räddningstjänsthändelser 
samt kostnader för hälsofrämjande åtgärder har 
ökat. Årets utfall för kapitalkostnader är lägre 
än budgeterat då flera investeringar skjutits på 
framtiden. 
I slutet av året debiterade Länsstyrelsen förbundet 
med en sanktionsavgift om drygt 280 tkr för brott 
mot arbetstidslagen 2019 - 2020 på grund av för högt 
övertidsuttag.

Finansnetto
De finansiella nettokostnaderna uppgår till  
66 tkr. Räntekostnader för upptagna reverslån 
avseende anläggningstillgångar med respektive 
medlemskommun uppgår till 57 tkr. 

Avskrivningar och investeringar
Årets avskrivningskostnader är bättre än budget 
med 1 534 tkr. Investeringsbudgeten har reviderats 
under året då flera större investeringar flyttats 
framåt i tiden. Under året har förbundet investerat 
i nya fordon som tankbil/lastväxlare och släckbil 
samt utrustning som värmekamera, ytlivdräkter och 
slang har investerats enligt plan. Under året har ej 
kvarvarande anläggningstillgångar utrangerats. 
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Avsättningar
I avsättning för pensioner ingår hela 
pensionsåtagandet sam avsättning till 
förmånsbestämd ålderspension. Förmånsbestämd 
ålderspension avser pension för inkomstdelar över 
7,5 basbelopp. Vad gäller pensioner intjänade före 
2017 finns avsättning i respektive medlemskommun. 
Avsättningen som avser den förmånsbestämda 
ålderspensionen uppgår till 11 600 tkr. 

Fordringar och skulder
Semesterlöneskulden har under perioden ökat med 
440 tkr. Den upparbetade semesterlöneskulden 
uppgår till 3 155 tkr. Reverslån på 2 875 tkr finns 
upptagna med ägarkommunerna avseende 
övertagande av befintliga anläggningstillgångar. 
Vid förbundets bildande skedde ett övertagande av 
anläggningstillgångar från medlemskommunerna. 
Detta övertagande finansierades genom ett reverslån 
mot respektive kommun. Reverslånen amorteras 
i takt med avskrivningarna av tillgångarna med en 
internränta om 1,75%.

Soliditet och förpliktelser
Soliditeten talar om hur stor del av förbundets 
tillgångar som finansierats med eget 
kapital. Soliditeten redovisas inklusive hela 
pensionsåtagandet. Med anledning av ändrade 
redovisningsprinciper 2021 är eget kapital 0.
Förbundet har inga övriga förpliktelser i form av 
panter eller ansvarsförbindelser.
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Väsentliga personalförhållanden

Kompetensförsörjning
Då konkurrensen om medarbetare ökar inom 
räddningstjänsten krävs det att förbundet attraherar 
och behåller kompetent och erfaren personal. 
Förbundet måste därför vara en attraktiv arbetsgivare 
dit personer söker sig och trivs på sitt arbete.

SBRF har fortsatt utmaningar med att rekrytera 
personal till RiB-verksamheten. Denna verksamhet 
med brandmän i beredskap bygger på att personen 
har annan huvudsaklig arbetsgivare men ska 
kunna rycka ut vid larm. Rekryteringsproblem inom 
förbudsområdet beror delvis på att kommuninvånare 
pendlar ut från bostadsorten till arbete på annan ort, 
vilket innebär att beredskap inte kan hållas dygnets 
alla timmar. Ledningen har på direktionens uppdrag 
tillsatt en arbetsgrupp vars uppdrag är att identifiera 
och ta fram riktlinjer för hur organisationen skall 
rekrytera och behålla RiB-personal på ett effektivt och 
hållbart sätt för framtiden. I arbetsgruppen ingår även 
RiB-personal.

Räddningsvärn
Räddningsvärnen är en värdefull resurs då de är den 
enda räddningsstyrkan som snabbt finns att
tillgå på förbundets skärgårdsöar. Ofta är närmaste 
förstärkningsstyrka från brandstation cirka 20
minuter bort och räddningsvärnet finns för att kunna 
kompensera den långa insatstiden. Räddningsvärnet
kan snabbt vara på plats och är inte beroende av färja 
eller liknande för att nå olycksplatsen utan kan snabbt 
påbörja en första insats. Räddningsvärnspersonal 
med anmäld tjänsteplikt uppgick vid mättillfället
2021-12-31 till 48 personer.

Till skillnad från de fyra brandstationerna i förbundet 
finns det inget krav på räddningsvärnen att de måste
lämna brand-boden inom en viss tid efter att larmet 
gått. Som räddningsvärn håller man inte heller
beredskap utan när larmet går larmas den frivilliga 
kåren ut via personsökare och sms och de som har
möjlighet åker till brand-boden. Räddningsvärnen är 
till för att vara den första resursen på plats
vid en brand eller olycka men har även resurser 
inom IVPA-larm (I Väntan På Ambulans), annan typ 
av livräddning eller sjukvårdassistans. Merparten av 
räddningsvärnens uppdrag är knutna till sjukvården 
såsom lyft- och bärhjälp och IVPA.

Arbetsmiljöarbete
Arbetsmiljöarbetet inom SBRF inkluderade tidigt 
under våren en medarbetarenkät för att undersöka 
den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA) 
för personalen. Enkäten utformades med hjälp av 
företagshälsovården. 
Resultatet samt uppföljningsarbetet av OSA-enkäten 
utfördes internt inom förbundet och presenterades 
under hösten för alla medarbetare samt hur det 
efterföljande arbetet ska ske med att säkerställa det 
systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM).
Det är av största vikt att SAM bedrivs inom 
samtliga delar av förbundet med återkommande 
uppföljning och utvärdering. Förbundet har därför 
tagit fram en modell att arbeta systematiskt med 
arbetsmiljöarbetet som bygger på hur RSG arbetar. 
Förslaget förankrades i Skyddskommittén och har 
anpassats till förbundets förhållanden. 
Arbetet med att hantera sedan tidigare uppkomna 
arbetsmiljöärenden gällande stationerna i Kållekärr 
och i Lilla Edet fortlöper.

Jämställdhet och mångfald
En räddningstjänsts främsta uppgift är att skapa 
trygghet och säkerhet i samhället, oavsett om det 
gäller människor, egendom eller miljön. Förbundet 
arbetar med, förutom att släcka bränder, att finnas 
nära invånarna och vara en bra representant för 
det samhälle förbundet verkar i. Förbundet arbetar 
därför aktivt med att ha en integrerad mångfald och 
jämställdhet i hela organisationen.
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Tillsvidare- och visstidsanställda
Vid mättillfället den 31 december 2021 var antalet 
månadsavlönade anställda i förbundet 74 personer. 
Antalet tillsvidareanställda var 65 st och antalet 
visstidsanställda var 9 st. En stor del av förbundets 
bemanning består av brandmän anställda på RiB-
avtalet, dessa uppgick vid mättillfället till 86 personer 
varav 33 var Industribrandmän och 53 var kommunala 
RIB.

Totalt antal anställda

Antal 
anställda

2021 2020

Män 150 125
Kvinnor 9 9
Totalt 159 134

Sysselsättningsgrad
Av de 65 tillsvidareanställda har 64 personer 
heltidstjänster och 1 har deltidstjänst. Den 
genomsnittliga sysselsättningsgraden bland de 
månadsavlönade är 98,7%.

Sjukfrånvaro
Den totala sjukfrånvaron under 2021 var 
3,15 % vilket är en minskning med 0,78 % jämfört 
med 2020. Fördelning av sjukfrånvaro för kvinnor 
och män redovisas inte av integritetsskäl. Statistiken 
är framtagen den 31 december och gäller 
månadsavlönade (AB) alla anställningsformer.

Sjukfrånvaro 
per 
åldersgrupp

jan-dec 
2021

jan-dec 
2020

< 29 år 0,95 % 0 %
30-49 år 3,45 %  9,7 %
> 50 år 4,25 % 5,2 %
Totalt 3,15 % 7,1 %

 

Löneöversyn
Löneöversynen 2021 gav för brandmän och 
tjänstemän på AB 2,00 % och för Räddningspersonal i 
beredskap (RiB) 2,87 %.

Antal anställda uppdelade på månadsavlönade och räddningspersonal i beredskap.Antal anställda uppdelade på månadsavlönade och räddningspersonal i beredskap.

                Månadsavlönade Räddningspersonal i Beredskap (RiB

                 Kommunala styrkor                Industristyrka

År 2021 2020 2021 2020 2021 2020

Män 65 45 52 47 33 33
Kvinnor 8 8 1 1 0 0
Totalt 73 53 53 48 33 33
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Resultaträkning, tkr
Not  2021  2021 2020

Utfall Budget Utfall
Verksamhetens intäkter 2  16 409  14 733 15 917

Verksamhetens kostnader 3 -80 838 -66 750 -71 875

Avskrivningar 4 -2 120 -3 654 -2 612

Verksamhetens nettokostnader -66 549 -55 671 -58 570

Kommunbidrag 2021 5  55 729  55 729 47 443

Kommunbidrag 2021 reglerar 
underskott 2021

5  10 865  - -

Statsbidrag Covid-19 5  21  - 735

Kommunbidrag återställande 
underskott 2017-2019

5  -  - 6 739

Kommunbidrag återställande 
underskott 2017-2020

5  10 488  - -

Verksamhetens resultat  10 554  58 -3 653 

Finansiella intäkter  30  - 4

Finansiella kostnader 6 -96 -58 -101

Resultat efter finansiella poster 10 488 0 -3 750 

Årets resultat  *   10 488  - -3 750
*Årets resultat återställer det negativa egna kapitalet

 2021  2 020 
Maskiner och inventarier 7  15 164  8 206 

Anläggningstillgångar  15 164  8 206 
Kortfristiga fordringar 8  15 809  2 651 

Plusgiro Nordea  -    1 275 

Omsättningstillgångar  15 809  3 926 
TILLGÅNGAR  30 973  12 132 
Ingående eget kapital -10 488 -6 738 

Årets resultat  10 488 -3 750 

Eget kapital 0 -10 488 
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 9  9 335  7 003 

Avsättning för särskild löneskatt på pensioner 9  2 265  1 699 

Avsättning för pensioner och liknande  11 600  8 702 
Checkräkningskredit 11  6 215  -   

Långfristiga skulder 10  2 875  4 380 

Kortfristiga skulder 11  10 283  9 538 

Skulder  19 373  13 918 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  30 973  12 132 

Soliditet 0% -86%

FINANSIELLA RAPPORTER

Balansräkning, tkr
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Kassaflödesanalys, tkr
Not  2021  2020 2019

Löpande verksamhet
Rörelseresultat 10 488 -3 750 -2 413

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

- avskrivningar 2 120 2 612 3 021

Förändring av avsättning till pensioner inkl löneskatt 2 898 4 262 -350

Kassaflöde för den löpande verksamheten före förändring 
av rörelsekapital 15 506 3 124 258

Förändring i rörelsekapital
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar -13 158 22 350 -5 473

Ökning/minskning av kortfristiga skulder 746 -15 026 9 447

Kassaflöde löpande verksamhet -12 412 7 324 3 974

Investeringsverksamhet

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -9 078 -408 -3 531

Kassaflöde investeringsverksamhet -9 078 -408 -3 531

Ökning/minskning av långfristig skuld 10 -1 506 -2 270 -2 832

Kassaflöde finansieringsverksamhet -1 506 -2 270 -2 832

Ökning /minskning av likvida medel -7 490 1 275 -2 131

Likvida medel vid årets början 1 275 0 2 131

Likvida medel vid årets slut -6 215 1 275 0
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Resultat i förhållande till 
budget
Årets resultat är positivt med 10 488 tkr och avser 
återställande av det ackumulerade underskottet till 
och med 2020.
Verksamhetens resultat för året är negativt och 
uppgår till 10 865 tkr, vilket är en försämring mot 
tidigare prognos med -1 500 tkr. Avvikelsen mot 
senaste prognos har påverkats bland annat av 
sanktionsavgift från Länsstyrelsen för brott mot 
arbetstidslagen 2019-2020.  
Förbundet har bekostat nödvändiga anpassningar 
av lokalerna på stationen i Lilla Edet med ca 80 
tkr, vilket innebar att Arbetsmiljöverket beslutade 
att avskriva det aktiva vitesföreläggandet om 
500 tkr. Förändringen av semesterlöneskulden 
påverkar avvikelsen med 440 tkr. Utfallet på 
avskrivningskostnaderna blev något sämre jämfört 
med prognos. Kostnader för utbildning har ökat 
under senare delen av året, detta för att leva upp till 
gällande regelverk. 

Förtroendevalda 
Periodens utfall för arvoden till förbundets 
förtroendevalda är positivt med 88 tkr. Den 
positiva avvikelsen är främst beroende av lägre 
arvodeskostnader. 

Förbundsövergripande
Förbundsövergripande innefattar kostnader 
för förbundsledning, administration samt 
förbundsövergripande verksamhet, redovisar 
ett underskott om 2 774 tkr. Under perioden 
har flera befattningar inom förbundsledningen 
lämnat sina uppdrag. Dessa tjänster har tillsatts. 
Personalkostnaderna är högre än vad som 
budgeterats. Övriga kostnadsdrivande poster är 
kostnader för företagshälsovård, lagstadgade 
hälsokontroller för operativ personal, ökat behov 
av HR resurs samt fastighetsrelaterade kostnader 
samt kostnader för sekreterartjänst. I slutet av 
året debiterade Länsstyrelsen förbundet med en 
sanktionsavgift om drygt 280 tkr för brott mot 
arbetstidslagen 2019 - 2020 på grund av för högt 
övertidsuttag.

Operativ avdelning
Den operativa verksamheten redovisar ett 
underskott på 7 773 tkr, vilket är 1 000 tkr sämre 
än augustiprognosen. Underskottet för den 
operativa verksamheten förklaras främst med 
ökade personalkostnader. Detta till följd av att den 
operativa verksamheten har fortsatt haft behov av 
att köpa in personal för att besätta vakanser främst 
i RiB organisationen. Orsaken är personalbrist och 
för att bibehålla den operativa förmåga har dessa 
inköp varit nödvändiga och skett i huvudsak med 
heltidspersonal, vilket inneburit att bemanningen 
inte kunnat anpassats till budget. Under framförallt 

Tkr
Bokslut Bokslut Budget Avvi-

kelse2020 2021 2021
Förtroendevalda -395 -452 -540 88
Förbundsövergripande -13 880 -15 305 -12 531 -2 774

Operativ avdelning -34 822 -43 713 -35 940 -7 773
Förebyggande avdelning -3 495 -3163 -3 064 -99
Avskrivningar -2 612 -2120 -3 654 1 534

Nettokostnad -55 204 -64 753 -55 729 -9 024

Finansverksamhet 43 980 53 867 55 729 -1 862

Statsbidrag Covid-19 735 21 - 21

Kommunbidrag reglerar 2021 års underskott - 10 865 - 10 865

Kommunbidrag återställande 2017-2019  års underskott 6 739 - -

Verksamhetens resultat -3 750 0 0 0
Kommunbidrag återställande 2020 års underskott 10 488 10 488

Årets resultat -3 750 10 488 0 10 488
Överskottet återställer det negativa egna kapitalet, se balansräkning

DRIFTSREDOVISNING
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hösten har det varit vakanser även vad gäller 
insatsledare och Chefs och stabsresurs i beredskap, 
CSR, vilket medfört betydande merkostnader 
för beredskapsersättningarna. Vidare har även 
vikariekostnader för personal som varit på 
utbildning ökat, vilket har varit nödvändigt för att 
verksamheten ska efterfölja gällande föreskrifter. 
Exempel på genomförda utbildningar är utbildning 
till motorsågsinstruktör och testledningsinstruktör. 
Personal har även genomgått utbildning i att stärka 
ledningsförmågan hos Räddningstjänsten Stor 
Göteborgs utbildningsavdelning.

Bra samt effektiv personalplanering är en 
grundförutsättning för god ekonomisk hushållning. 
Nuvarande personalplaneringssystem är inte 
gemensamt för förbundet. Nytt förbundsövergripande 
personalplaneringssystem implementeras under 
januari 2022.

Under året genomfördes en större reparation av 
förbundets höjdfordon. En annan stor kostnadspost 
är kostnad för klädinköp för nyanställd personal 
och semestervikarier. Intäkterna för perioden har 
ökat, främst vad gäller automatiska brandlarm samt 
restvärdesräddning (RVR).
Covid-19 har påverkat personalplaneringen inom den 
operativa verksamheten och medfört kostnadsökning 
avseende inköp av personal, vid personalbortfall. 
Personalresurser har samtidigt tagits i anspråk för 
arbete i förbundets stab samt övrigt arbete som 
härrör Covid-19.

Förebyggande avdelning
Förebyggande avdelningen redovisar för perioden ett 
underskott på 99 tkr. Underskottet förklaras nästan 
till uteslutande del av Covid-19, då intäkterna minskat 
främst beroende på inställda externutbildningar. 
Vidare har pandemin påverkat att färre tillsynsbesök 
kunnat genomföras. 

Avskrivningar
Periodens budgetavvikelse för avskrivningskostnader 
är positivt med 1 534 tkr. Den positiva avvikelsen 
beror till största delen på att flera av planlagda 
investeringar skjutits framåt i tiden.

Finansverksamhet
Under finansverksamheten redovisas bland annat 
avsättningen för pensioner. Efter beslut från 
Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, om ändrat 
livslängdsantaganden på kommunanställda främst 

män och pensionerade kommunanställda har både 
avsättningen och kostnaden i resultatet för pensioner 
ökat med 1 300 tkr. Semesterlöneskulden har under 
året ökat med 440 tkr. Ökningen består av att antalet 
dagar har ökat, där varje dag är värd mer till följd 
av löneökningar. En trolig anledning till ökningen är 
att det varit svårt för personalen, främst nyanställd 
personal, att ta ut semester i lika stor utsträckning 
som vanligt på grund av pandemin.
Statsbidrag med anledning av Covid-19 har påverkat 
intäkterna med totalt 21 tkr. 

INVESTERINGS- 
REDOVISNING
I tabellen nedan redovisas investeringar under 2021. 

Investeringsredovisning 
Tkr

Budget 
2021

Bokslut 
2021

Avvi-
kelse

Släckbil 4 300 4 564 -264

Utrustning släckbil 285 300 -15

Tankbil/lastväxlare 2 344 2 344 0

Ledningsfordon 600 685 -85

Värmekamera 207 207 0

Slang 160 144 16

Konferensutrustning 110 100 10

Räddningssågar 47 47 0

Portabel Ac utrustning 28 28 0

Rökdykarradio 300 297 3

Ytlivdräkter samt 
Splashdräkter

65 102 -37

PPV fläkt 45 78 -33

HLR dockor 40 37 3

Hjälmar 35 58 -23

Utrustning till 
övningsanläggning

300 87 213

Budgeterade ej påbörjade 
investeringar under 2021

2 000 0 2 000

Summa 10 866 9 078 1 788

Investeringar under året uppgår till 9 078 tkr, där 
966 tkr avser pågående investeringar som kommer 
att aktiveras under första halvåret 2022. Under året 
har förbundet investerat i nya fordon som tankbil/
lastväxlare och släckbil. Utrustning som värmekamera, 
ytlivdräkter och slang har investerats enligt plan. 
Av årets budgeterade investeringar har planerade 
investeringar motsvarande 2 000 tkr flyttats framåt i 
tiden i avvaktan på förbundets framtida organisation.
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NOTER
Redovisningsprinciper
I detta avsnitt beskrivs de redovisningsprinciper som 
används av Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund. 
Principerna syftar till att ge en god bild över 
förbundets ekonomiska resultat.

Kommunalförbundet tillämpar Kommunallagen (KL), 
tillämpade uppställningar och redovisningsprinciper 
överensstämmer i huvudsak med Lag om 
kommunal bokföring och redovisning (LKBR) samt 
de rekommendationer som lämnats av Rådet för 
kommunal redovisning. 
Intäkterna redovisas i den omfattning det är 
sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att 
tillgodogöra förbundet och de kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt.
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de 
beräknas inflyta.
Kundfordringar äldre än tre månader har upptagits 
som osäker fordran.
Undantag till ovanstående principer och 
rekommendationer är:
Rekommendation RKR 11.4 angående materiella 
anläggningstillgångar. Södra Bohusläns 
räddningstjänstförbund har ännu inte börjat tillämpa 
komponentavskrivning. Förbundets befintliga 
anläggningstillgångar består till största delen av 
räddningsfordon. Fordon har i sin helhet samma 
förbrukning och nyttjandeperiod och förbundets 
bedömning är att varje fordon består av en 
komponent.
I förbundsordningen §13 regleras att 
förbundsmedlemmarna har ansvar för täckande av 
eventuell uppkommen brist i enlighet med angiven 
fördelningsgrund. 2021 regleras årets resultat som 
en interimsfordran på medlemskommunerna, vilket 
också medför en förändring av redovisningen av 
balanskravsresultatet. 
Nedan redovisningsprinciper och beräkningsmetoder 
har använts som i den senaste årsredovisningen 2020.

Avskrivningar
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 
görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär 
avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive 
eventuellt restvärde. På tillgångar i form av mark, 
konst och pågående arbeten görs emellertid inga 
avskrivningar. Följande avskrivningstider tillämpas 
normalt i förbundet: 3, 5, 10, 20, 33, 50 år. Ingen 
omprövning av avskrivningstider har gjorts under 
året.

Leasing 
Leasingavtal inom förbundet redovisas som 
operationella leasingavtal, då avtalstiden för 
fordonsleasing aldrig överstiger tre år och de övriga 
leasingavtalens värde bedöms som ringa i förhållande 
till balansomslutningen. Hela kostnaden redovisas 
som rörelsekostnad. 

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits 
till anskaffningsvärdet minskat med planenliga 
avskrivningar och eventuella nedskrivningar.
Investeringar som aktiveras som anläggningstillgång 
ska ha ett anskaffningsvärde över 25 000 kr 
samt en ekonomisk livslängd överstigande tre 
år. Anläggningstillgångar i balansräkningen som 
övertogs från medlemskommunerna har upptagits 
till det bokförda värde objekten haft i respektive 
medlemskommuns balansräkning i samband med 
förbundets bildande. Reverslån finns upptagna mellan 
förbundet och ägarkommunerna.

Pensionsskuld
Pensionsåtagande avseende anställda före år 2017 
redovisas som åtagande i Tjörn, Lilla Edet respektive 
Stenungsunds kommuns balansräkningar.
Avsättningens storlek baseras på KPA:s 
pensionsberäkning och följer RIPS17.
Särskild avtalspension inom räddningstjänst (SAP-R) 
är beräknad på pensionsålder 58 år.
Förbundet betalar ut hela den så kallade individuella 
delen till de anställda. Den individuella delen 
redovisas som en kortfristig skuld i bokslutet och 
betalas ut under efterföljande år. 

Semesterlöneskuld
Semesterlöneskulden per 2017-12-31 finns upptagen 
i förbundet som semesterlöneskuld för intjänad 
semester. Semesterlöneskulden har förändrats med 
2021 års förändring.
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Not 2  Verksamhetens intäkter 2021 2020
Samv, avtal med industrier i Stenungsund 10 829 10 678

Tilläggsuppdrag Tjörn 0 420

Tilläggsuppdrag Lilla Edet 625 868

Mynd, för samhällsskydd och beredskap 694 520

Automatlarm 2 404 2 016

Utbildning 30 125

Avgift tillstånd/tillsyn 242 226

Övrigt 1 585 1 064

Summa 16 409 15 917

Not 3  Verksamhetens kostnader
Arvoden 283 212

Lönekostnader 42 573 35 987

Personalomkostnader 17 133 10 733

Pensioner särskild löneskatt 947 1 171

Pensioner 4 280 5 141

Lokaler 4 517 4 370

Material 6 558 9 361

Främmande tjänster 4 547 4 901

Summa 80 838 71 875

Not 4 Avskrivningar
Avskrivningar enligt plan 2 120 2 612

Summa 2 120 2 612

Not 5 Kommunbidrag/Statsbidrag
Kommunbidrag Stenungsund 18 590 14 951

Kommunbidrag Tjörn 20 859 18 333

Kommunbidrag Lilla Edet 16 280 14 159

Kommunbidrag 2017-2020 10 488 6 739

Kommunbidrag 2021 10 865 0

Statsbidrag Covid-19 21 735

Summa 77 103 54 917

Not 6 Finansiella kostnader
Ränta reverslån 58 88

Avgift bank 10 10

Ränta skattekonto 0 3

Intern kostnadsränta anläggningsmodulen 28 0

Summa 96 101

nf

Not 7 Anläggningstillgångar 2021 2020
Byggnadsinventarier 52 52

Bilar och andra transportmedel 19 790 12 560

Förbättringsutg på fastigheter 635 635

Övriga maskiner och inventarier 5767 6 531

Ack av- och nedskrivningar -12 042 -11 761

Pågående 962 189

Summa 15 164 8 206

Not 8 Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 2 385 819

Justering nettolöner 0 25

Löneskulder 16 96

Avräkning för skatter och avgifter 124 74

Fordran mervärdesskatt 1 204 865

Övriga interimsfordringar 12 080 772

Summa 15 809 2 651

Not 9 Avsättning för pensioner och liknande
Förmånsbestämd avsättning 9 335 7 003

Särskild löneskatt 2 265 1 699

Summa 11 600 8 702

Not 10 Långfristiga skulder

Reverslån - medlemskommunerna 4 380 6 650

Amortering -1 505 -2 270

Summa 2 875 4 380

Not 11 Kortfristiga skulder

Checkkredit kortfristig del 6 215 0

Leverantörsskulder 3 142 2 048

Personalens källskatt 1 099 1 020

Upplupna löner 2020 0 650

Upplupna semesterlöner 3 155 2 715

Särskild löneskatt 598 425

Avgiftsbestämd ålderspension 1 759 1 751

Övriga interimsskulder 528 929

Summa 16 496 9 538

 Särskild upplysning
Not 12 Räkenskapsrevision

Revisionsuppdrag 102 98

- varav  räkenskapsrevision 37 33

Kostnad för räkenskapsrevision avser de kommunala        
revisorernas granskning av bokföring, delårsrapport 
samt årsredovisning.

Noter
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Förebyggande 
Förbundets förebyggande arbete ska genomsyra 
hela organisationen och fokuseras på information, 
utbildning, rådgivning, samverkan och tillsyn. 
Organisationen ska förmedla förbundets 
förebyggande kunskap och arbeta med förebyggande 
åtgärder likvärdigt för att uppnå önskat effekt. 
Den operativa verksamheten ska deltaga i det 
förebyggande arbetet utifrån verksamhetens mål -och 
verksamhetsplan.

Medlemskommuner
Förbundet bistår och är en del av 
medlemskommunernas säkerhetsarbete. Utöver 
att biträda dem vid svåra samhällsstörningar eller 
extraordinära händelser är förbundet behjälpliga i 
det dagliga säkerhetsarbetet i respektive kommun. 
Under året har förbundet tagit ett initiativ till 
utökad samverkan samt i syfte av att se över våra 
kontaktvägar i händelse av olyckor. Samarbetet skall 
identifiera behovet samt möjliggöra att förväntningar 
och krav mellan förbundet och kommunerna kan 
tryggas.

Skapa förmåga att förebygga 
oönskade händelser
Genom att arbeta nära och tillsammans med 
samtliga av förbundets medlemskommuner kan 
säkerheten med gemensamma krafter ökas. 
Genom information och rådgivning ska förbundet 
möjliggöra den enskildes förmåga att förebygga 
och hantera olyckor. Utbildning sker kontinuerligt 
av medlemskommunernas anställda i bland 
annat brandkunskap för alla (BKA), systematiskt 
brandskyddsarbete (SBA), och hjärt- och 
lungräddningsutbildningar (HLR).  
Detta har till stor del varit begränsat under 
2021 på grund av den pågående pandemin. 
Medlemskommunernas anställda har erbjudits 
en enklare webbutbildning i brandskydd, 
samt SBA-utbildning av samarbetspartnern 
Brandskyddsföreningen Väst.
Att utbilda medlemskommunernas skolelever är en 
viktig del av förbundets uppdrag. Ett uppdrag som 
startar redan i förskoleklasserna, med ett första 
möte där barnen ges information om brandskydd 
i hemmet såsom att alltid släcka levande ljus, 
kontroll av brandvarnare och vad man ska göra om 
det börjar att brinna. Utbildningen till skoleleverna 
pågår systematiskt under hela skoltiden. Genom 
utbildning till skoleleverna skapas förståelse för 
räddningstjänstens arbete, och samtidigt kan effekt 
uppnås för att förebygga skadegörelse och anlagda 
bränder i medlemskommunerna. På grund av 
Covid-19 har informationen till skolelever behövts 
genomföras digitalt för äldre elever, samt utomhus 
för de yngre. Trots det förändrade arbetssättet har 
antalet elever förbundet träffat minskat jämfört med 
det uppsatta målet.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Information och förebyggande arbete

Nyckeltal Förebyggande verksamhet 2017 2018 2019 2020 2021
Antal utförda tillsyner LSO och LBE 71  63  73  36 37

Antal beslut - Tillstånd LBE 20 29 29 29 27

Plan och bygglovsfrågor varav 460 470 487 465 530

- antal granskade bygglovsärenden 385 381 407 401 463

 - yttranden över detaljplaner och bygglov 75 89 80 64 67

Antal beslut - Tillstånd egensotning 8  15  13  12 9

Antal ärenden - Övriga remisser 27  54  61  33 47

Utbildningar varav 839  747  597  224  48 

 - Utbildning brandkunskap för alla, antal deltagare 536  534  359  103  34 

 - Utbildning hjärt- och lungräddning, antal deltagare 303  213  238  121  14 

Brandinformation, antal skolelever 1733 1524 2768 251 763
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Aktiviteter
Traditionen att hålla öppet hus under sportlovsveckan 
är ett uppskattat event på brandstationerna från både 
besökare och personal. Förbundets stationer öppnar 
upp portarna för sportlovslediga barn och vuxna 
men även fritids och förskoleklasser. Utöver att visa 
besökarna brandstationerna och hur brandmännen 
arbetar, visas fordonen och barnen får även testa sina 
kunskaper i brandskydd i form av en tipspromenad. 
Besökarna får även prova på att släcka en mindre 
brand med brandfilt eller pulversläckare. Tyvärr var 
denna aktivitet tvunget att ställas in under 2021 på 
grund av den pågående pandemin.

Förbundet strävar efter att ha en aktiv roll vid 
aktiviteter och evenemang i hela förbundet. Denna 
del av verksamheten har varit begränsad under 2021 
då ordinarie informationsinsatser ej har kunnat 
genomföras som planerat på grund av samhällets 
rekommendationer och förbundets framtagna 
riktlinjer med anledning av Covid-19. Viss omställning 
har varit möjlig, vilket inneburit att aktiviteter 
såsom informationsinsatser till allmänheten samt 
till nattvandrare har kunnat genomföras. Genom 
att bland annat förflytta aktiviteterna utomhus har 
riskreducerande åtgärder kunnat vidtas.

Individanpassat brandskydd 
Sedan 2016 har Sektor Socialtjänst i Stenungsunds 
kommun tillsammans med förbundet samverkat för 
att förbättra det individanpassade brandskyddet i de 
hushåll som är kopplade till larmenheten (boende 
med trygghetslarm) och hemtjänst. Detta har bland 
annat gjorts i form av en checklista där hemtjänst- och 
larmenhetspersonal tillsammans med den boende 
besvarat fem frågor om vilken säkerhet man har i 
hushållet. Under 2021 har 96 hushåll gåtts igenom 
med hjälp av checklistan. 

Kan utrymma på ett säkert sätt

Ja 83 st Nej 113 st

Hanteras levande ljus säkert?

Ja 94  st Nej 2 st

Sker rökning på ett säkert sätt?

Ja 91 st Nej 5 st

Hanteras spisen på ett säkert sätt?

Ja 94 st Nej 2 st

Finns det fungerande brandvarnare? 

Ja 86 st Nej 10 st

Noteras kan att 10 % av hushållen som svarat, inte 
hade en fungerande brandvarnare. Detta har i de 
flesta fall kunnat åtgärdas med hjälp av anhöriga eller 
kommunens fixartjänst som satt upp brandvarnare 
där det saknats eller bytt batterier. De flesta 
som drabbas av dödsbränder är människor med 
begränsad förmåga att uppmärksamma eller hantera 
en brand och som inte bor på ett behovsprövat 
boende. Förbundet arbetar därför alltmer med 
individanpassat brandskydd. Samverkan med 
socialtjänsten/hemtjänsten gällande individanpassat 
brandskydd är mest utvecklat i Stenungsund, men 
arbete pågår att utveckla det i Lilla Edets och Tjörns 
kommuner.
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Tillsyn
Tillsyn utförs enligt räddningstjänstens tillsynsplan 
antagen av direktionen. Det innebär att tillsyn 
genomförs på objekt skyldiga att lämna in skriftlig 
redogörelse för brandskyddet, samt verksamheter 
med tillståndspliktig mängd brandfarlig eller explosiv 
vara. Så kallad ”annan tillsyn” genomförts också enligt 
tillsynsplanen med andra myndigheter, samt där vi 
fått kännedom om brister med mera. Under större 
delen av 2021 har strikta mötesrestriktioner gällt 
inom SBRF för att minimera risken för smittspridning 
av Covid 19, vilket lett till att tillsynsverksamheten 
minskat. Det tillsammans med vakanser har inneburit 
att ett lägre antal tillsyner utförts jämfört med ett 
”normalår”.

Tillstånd Lagen om brandfarlig 
och explosiv vara (LBE)  
SBRF utfärdar tillstånd för hantering av brandfarlig 
och explosiv vara på delegation av förbundets 
direktion. Under året har 20 st tillstånd för brandfarlig 
vara handlagts, samt 7 st för explosiv vara.

Plan och bygglovsfrågor
Ett väl utvecklat samarbete finns med kommunernas 
plan- och bygglovsavdelningar. Förbundet har 
vid regelbundna veckomöten granskat drygt 
470 st bygglovsärenden och vid behov lämnat 
skriftligt yttrande. 59 st bygglovsärenden och 8 
st detaljplansärenden har skickats till förbundet 
på remiss. Vi har även deltagit på ca 10 st 
plangruppsmöten som kommunerna haft under året.

Övriga remissärenden 
SBRF är bland annat remissinstans åt 
polismyndigheten gällande offentliga arrangemang, 
mark- och miljödomstolen i tillståndsärenden, samt 
åt alkoholmyndigheten gällande serveringstillstånd. 
Förbundet har besvarat 47 st övriga remisser under 
året.

Sotning
Förbundet handlägger tillstånd för fastighetsägare 
som vill sota sin egen fastighet. Under 2021 har 9 st 
tillstånd utfärdats.
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Stort larm, Stenungskolan 12 november
Under fredagen den 12 november går ett 
automatlarm med adress Stenungskolan som är 
en välkänd adress och styrkan från Stenungsunds 
brandstation rycker ut.
Vid framkomst som endast tar ett fåtal minuter visar 
det sig att det är en brand och det är i träslöjden det 
brinner.
Rökutvecklingen var kraftig och nästan hela 
byggnaden var kontaminerad av rök.  Styrkan får 
snabbt den information dom söker vilket är att alla 
elever är utrymda och styrkorna kan nu koncentrera 
sig på släckning vilket det visar sig två lärare redan 
har påbörjat med hjälp av pulversläckare som finns i 
lokalerna. 

Organisationen på plats av både pedagoger och 
elever var precis så vi önskar att det vore varje larm 
på skolor och deras insats var direkt avgörande för 
händelseförloppet med få skadade och att byggnaden 
står kvar.

Händelsen blev en rådig insats vilket förbundet 
uppmärksammade vid ett senare tillfälle med 
personer från både Räddningstjänst och kommunen.

Med rätt förebyggande arbete där skolan övar sin 
organisation tillsammans med Räddningstjänst för att 
vara bättre rustade då brand uppstår gör att man kan 
rädda både liv och egendom, vi arbetar för att vara 
nära våra kommuner och det skall kännas tryggt att 
både bo och verka i SBRF.
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Insats och samverkan
Räddningsinsatser
Enligt Lagen som skydd mot olyckor (2003:778) 
är kommunens skyldighet att tillhandahålla 
räddningstjänst som innebär att förhindra och minska 
konsekvenserna av olyckor för alla som bor, verkar 
och vistas inom det geografiska områdesansvaret. 
Räddningstjänst enligt lag är endast motiverad med 
hänsyn till behovet av ett snabbt ingripande, det 
hotade intressets vikt, kostnader för insatsen och 
omständigheterna i övrigt. Räddningstjänsten skall 
planeras och organiseras så att räddningsinsatser kan 
påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett 
effektivt sätt. 

Efterföljande åtgärder som händelserapporter, 
dokumentation om när räddningsledare avslutat 
räddningstjänst samt kommunens skyldigheter 
att undersöka olyckan i skälig omfattning skall 
säkerställas.

Förbundet upprätthåller kompetens, metoder 
och tekniska resurser för att vara väl förberedda 
för olika typer av räddningsinsatser, samt bistår 
kommunerna vid exempelvis samhällsstörning. 
Övning och utbildning är därför en viktig del som 
måste prioriteras för förbundets operativa personal. 
Räddningsinsatser tenderar till att bli mer och mer 
komplicerade och kräver kunskaper att hantera, 
teknik samt erforderligt material för vår operativa 
verksamhet.

Under året har förbundet aktiverats på cirka 
824 räddningsinsatser och fördelningen per 
medlemskommun i procent är Lilla Edet 28 %,  
Tjörn 28 % och Stenungsund 45 %. Antalet 
räddningsinsatser har ökat från föregående år  
med ca 35 st.

Räddningstjänstsamverkan VRR 
(VästraRäddningsRegionen) 
Samverkan regleras med två avtal, ett avtal om 
samverkan vid räddningstjänst och ett avtal om 
larm och övergripande ledning, det vill säga gränslös 
räddningssamverkan.
Organisationerna inom det gemensamma 
ledningssystemet har under året arbetat aktivt 
i flertalet arbetsgrupper där utvecklingsfrågor, 
uppföljning, utbildning är några förekommande 
områden. Viktiga erfarenheter från inträffande 
händelser skall också tas till vara för att möjliggöra en 
än effektivare samverkan.
Samarbetet har för förbundet medfört 
utbildningsinsatser för samtliga befälsnivåer 
där det genomförts gemensamma scenario 
och ledningsövningar. Flertalet utbildningar har 
genomförts och fler som är planerade under 
2022 kommer att genomföras och då främst på 
övningsanläggningen i Färgenäs Göteborg.
Tack vare den gemensamma 
systemledningsorganisationen finns det alltid 
resurser som Ledningscentralen handhar och fördelar 
strategiskt i Regionen, SBRF har haft nytta av detta vid 
flera tillfällen under 2021.
SBRF är med i VRR Styrgrupp-AU (Arbetsutskott) 
där man under året beslutar kostnader, 
Direktiv+projektplaner genomförande av utbildningar 
Högre ledningsnivå Ramverk för arbetssätt med mera.
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Analys över utförda 
räddningsuppdrag
Under verksamhetsåret har SBRF genomfört 824 antal 
räddningsuppdrag (responderat).  
Antalet insatser på årsbasis har minskat med början 
2017 till 824st 2021. 
Antalet räddningsuppdrag har troligen viss påverkan 
av rådande pandemi. Förbundet ser en minskning 
främst vad gäller trafikolyckor, där en förklaring kan 
vara ett minskat resande i samband med pandemin. 
Det har även varit en ökning av antalet inkomna 
automatlarm jämfört med föregående år, medan 
IVPA- uppdragen (i väntan på ambulans) ligger inom 
ramen för ett normalår.

Rådig insats 
Rådig insats är en utmärkelse som privatpersoner 
uppmärksammas med från förbundet för sitt 
civilkurage. Vederbörande som får motta SBRF:s 
utmärkelse för Rådig Insats har genom sitt agerande 
visat mod och rådighet och på så vis räddat livet, eller 
försökt att rädda livet på en medmänniska eller på 
något annat sätt ingripit för att undanröja en olycka.  
 
Under året 2021 har förbundet delat ut utmärkelsen 
vid två tillfällen. Liam Jonsson uppmärksammades 
för hans rådiga agerande i samband med ett 
drunkningstillbud i Lilla Edet, genom sitt agerande 
bidrog Liam till att livet räddades på en medmänniska. 
Lärarna Mats Svensson och Sara Bernlo 
uppmärksammades för deras rådiga agerande i 
samband med branden på Stenungskolan. Tackvare 
en snabb insats av Sara och Mats med att påbörja 
släckning vid branden i slöjdsalen begränsades 
branden och en säker evakuering av alla elever på 
skolan kunde genomföras. 

Nyckeltal Insatser 2017 2018 2019 2020 2021
Antal insatser varav  1 000  950  840  780 824   

- antal inkomna automatlarm  249  240  258  215 250
- antal sjukvårdslarm  4  63  68  72 93
- antal drunkningstillbud  8  7  4  5 8
- antal trafikolyckor  183  170  140  123 111
- brand i byggnad  53  63  71  81 69

Antal tillfällen - hjälp till annan kommun  22  20  21  12 16
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Framtiden för Södra Bohusläns
Räddningstjänstförbund 
Framtiden och närtiden för SBRF är att 
politiken i respektive kommun fattar beslut om 
medlemsansökan till Räddningstjänstförbundet 
Storgöteborg (RSG) och därigenom ingår i en 
avtalssamverkan enligt Kommunallagen mellan 
organisationerna innan dess att fullt medlemskap är 
genomförbart. 

RSG kommer fortsatt att stödja förbundet under 2022, 
främst genom chefsstöd i ledande positioner men 
även i andra befattning inom organisationen.
Förbundet har även ett behov under 2022 att stärka 
upp organisationen med olika resurser, dels genom 
några tillfälliga tjänster och befattningar men även 
permanenta operativa resurser i form av utryckande 
personal.

Utifrån att det politiska utfallet skulle ändra inriktning 
under 2022 så har det sedan tidigare tagits beslut 
från två berörda kommuner att begära utträde 
ur förbundet. Vilket kommer innebära att Södra 
Bohusläns räddningstjänstförbund troligen upplöses 
i sin funktion som ett räddningstjänstförbund och 
respektive medlemskommun får själva ombesörja för 
en egen framtida räddningstjänstorganisation. 

Pågående under 2022 kommer även fortsatt 
samverkan mellan SBRF och IRIS samt Essity 
tydliggöras, bland annat genom olika avtal kring 
de tjänster som IRIS och Essity önskar att SBRF är 
behjälpliga med fram till dess att de själva upprätta 
dessa funktioner inom den egna organisationen.
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Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen i sin helhet samt bilagor finns i förbundets diarie.

96



Årsredovisning 2021
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund

» sbrf.se38 » sbrf.se

Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 
Gesällgatan 6, 444 32 Stenungsund

sbrf.se

97



 

© 2022 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated 
with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved 

 
Document classification: KPMG Public 

Granskning av bokslut 
och årsredovisning 
2021-12-31 
 
Revisionsrapport 
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 
 
 
 
 
 

KPMG AB 

2022-03-10 

Antal sidor 11 

 

 

98



 

 

Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 
 Granskning av bokslut och årsredovisning 2021-12-31 
KPMG AB 
 2022-03-10 

Innehållsförteckning 

1 Bakgrund 1 
1.1 Syfte och revisionsfråga 1 
1.2 Revisionskriterier 1 
1.3 Metod och avgränsningar 1 

2 Resultat av granskningen 2 
2.1 Förvaltningsberättelse 2 
2.2 Redovisningsprinciper 2 
2.3 Balanskrav 3 
2.4 Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god ekonomisk 

hushållning 3 
2.5 Resultaträkning 4 
2.6 Balansräkning 5 
2.7 Kassaflödesanalys 5 
2.8 Driftredovisning 6 
2.9 Investeringsredovisning 6 

3 Slutsats 6 
 
 
 

99



 

 1 
 
© 2022 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated 

with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved 
 

Document classification: KPMG Public 

Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 
 Granskning av bokslut och årsredovisning 2021-12-31 
KPMG AB 
 2022-03-10 

1 Bakgrund 
Vi har fått i uppdrag att granska bokslut och årsredovisning för Södra Bohusläns 
Räddningstjänstförbund (SBRF) för räkenskapsåret 2021. 
  
Förbundets revisorer ska enligt 12 kap Kommunallagen bedöma om resultatet i 
årsredovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorerna ska 
pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i 
revisionsberättelsen. 

1.1 Syfte och revisionsfråga 
Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om: 

• förbundets årsredovisning har upprättats i enlighet med kommunallag (KL), lagen 
om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och god redovisningssed i 
kommuner och regioner samt rekommendationer.  

• Resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat, 
som är av betydelse för god ekonomisk hushållning 

Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna ett tillräckligt 
underlag för revisionsberättelsen. 

1.2 Revisionskriterier 
Bedömningsgrund för vårt uttalande avseende huruvida årsredovisningen i allt väsentligt 
är upprättad i enlighet med gällande lagar och regler bygger på följande 
revisionskriterier:  

• Kommunallag (KL) och kommunal bokförings- och redovisningslag (LKBR) 

• God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) och 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 

• Interna regelverk och instruktioner 

• Fullmäktigebeslut 

1.3 Metod och avgränsningar 
Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal 
verksamhet, främst såsom denna definieras av SKR1 och Skyrev2. Detta innebär att 
granskningen inte uppfyller de krav som ställs på en auktoriserad revisor eller ett 

 
1 Sveriges Kommuner och Regioner 
2 Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer 
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auktoriserat revisionsbolag enligt revisorslagen eller internationella standarder för 
revision (ISA). Det innebär att vi inte uttalar oss över årsredovisningen så som vi gjort 
om dessa krav varit uppfyllda. 
Denna rapport sammanfattar främst i avvikelseform våra väsentligaste iakttagelser från 
granskningen.    
Granskningen av årsredovisningen omfattar:  

• Förvaltningsberättelse 
• Resultaträkningen 
• Balansräkningen 
• Kassaflödesanalysen 
• Noter 
• Drift- och investeringsredovisning 

Granskningen har genomförts genom: 

• Dokumentstudier av relevanta dokument inklusive årsredovisningen 
• Intervjuer med berörda tjänstemän 
• Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att 

bedöma om resultatet är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen 
• Avstämning av väsentliga poster i resultat- och balansräkning mot erforderliga 

underlag.  
• Översiktlig analys av övriga poster. 

2 Resultat av granskningen 
2.1 Förvaltningsberättelse  

Enligt 4 kap. 1 § LKBR ska en årsredovisning innehålla en förvaltningsberättelse, 
resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, noter, driftredovisning, 
investeringsredovisning och sammanställda räkenskaper (om sådana upprättas enligt 
12 kap 2 § LKBR).   

Vi noterar att förbundets förvaltningsberättelse uppfyller kraven 
vilka preciseras i RKR R15.  

Vår bedömning är att kommunen i huvudsak efterlever RKRs rekommendationer. 

2.2 Redovisningsprinciper 
I årsredovisningen anges under avsnittet ”Redovisningsprinciper” att årsredovisningen 
är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning samt 
rekommendationerna från RKR.  
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Förbundet redovisar samtliga leasingavtal som operationella leasingavtal. I förbundets 
årsredovisning framgår under Redovisningsprinciper att: 
Leasingavtal inom förbundet redovisas som operationella leasingavtal, då avtalstiden 
för fordonsleasing aldrig överstiger tre år och de övriga leasingavtalens värde bedöms 
som ringa i förhållande till balansomslutningen. Hela kostnaden redovisas som 
rörelsekostnad. 

Förbundet redovisar per 2021-12-31 kostnader för leasing om 215 tkr. 
Vid vår granskning har vi stickprovsvis granskat förbundets redovisningsprinciper, 
genom intervjuer och översiktlig kontroll, mot RKRs gällande rekommendationer.  
Vår bedömning är att förbundet i huvudsak efterlever RKRs rekommendationer. 

2.3 Balanskrav 
Ett kommunalförbund ska enligt KL göra en avstämning av balanskravet och redovisas i 
förvaltningsberättelsen. Eventuella negativa resultat som uppkommer ska enligt KL 
regleras inom tre år. Om det föreligger synnerliga skäl finns emellertid möjlighet att inte 
reglera ett negativt resultat enligt KL 8 kap 5§. RKR har lämnat information om beräkning 
och redovisning av balanskravet utifrån tolkning av förarbeten till reglerna om balanskrav 
i LKBR och KL. 
 
Förbundets balanskravsavstämning uppgick 2019 till – 2,4 mnkr, för 2020 till – 3,7 
mnkr samt för 2021 till 10,5 mnkr.  
 
Under 2021 har respektive medlemskommuns fullmäktige beslutat att täcka förbundets 
ackumulerade underskott för 2017–2020 med 10 488 tkr. I förbundsordningen §13 
regleras att förbundsmedlemmarna har ansvar för täckande av eventuell uppkommen 
brist i enlighet med angiven fördelningsgrund. 
Det har i vår granskning inte framkommit någon ytterligare post att ta hänsyn till vid 
beräkning av balanskravsresultatet. Balanskravet bedöms uppfyllt.  

2.4 Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god 
ekonomisk hushållning 
Kommuner, förbund och regioner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet 
och i sådan verksamhet som bedrivs genom sådana juridiska personer som avses i KL 
10 kap. 2–6 §§ (hel- och delägda kommunala bolag, stiftelser och föreningar). 
I KL stadgas även att förbund ska ha en god ekonomisk hushållning, vilket får ses som 
ett överordnat krav och innebär i de allra flesta fall att det inte räcker med att intäkterna 
enbart täcker kostnaderna, eftersom det på längre sikt urholkar förbundens ekonomi.  
Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål 
och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska 
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bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade 
målen. 
Förbundet har fastställt två finansiella- och fem inriktningsmål för verksamheten. God 
ekonomisk hushållning uppnås genom att de finansiella målen uppfylls samt att 
inriktningsmålen uppfylls helt eller delvis.  
I årsredovisningen görs en uppföljning kring mål och åtaganden, och det kan konstateras 
att 81 % av inriktningsmålen är uppfyllda. Ett av de antagna inriktningsmålen, Antalet 
omkomna och svårt skadade i trafiken ska minska, är uppfyllt samt att fem av de 14 
prestationsmålen uppfyllda. 
Ett av de två finansiella målen utgörs av att Reinvesteringar ska finansieras med egna 
medel. Under perioden har inga reinvesteringar genomförts varpå förbundet tolkar detta 
mål som uppnått. Det andra finansiella målet, Egen finansiering (exkl. Industriavtal) ska 
uppgå till minst 7 % av kommunbidraget, bedöms ha uppnåtts då 12 % av 
investeringarna har varit genom egenfinansiering.  
Förbundet bedömer att god ekonomisk hushållning inte uppnås. I vår granskning av 
avseende finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk 
hushållning har vi inte funnit något avvikande från förbundets bedömning. 
 

2.5 Resultaträkning 
Nedan redovisas en översiktlig ekonomisk jämförelse. 

Belopp i tkr Utfall 
2021-12-31 

Utfall  
2020-12-31 

Budget 
2021 

Verksamhetens intäkter 16 409 15 917 14 733 

Verksamhetens kostnader -80 838 -71 875 -66 750 

Avskrivningar -2 120 -2 612 -3 654 

Bidrag från medlemskommuner 77 103 47 443 55 729 

Finansiella intäkter 30 4 0,0 

Finansiella kostnader -96 -101 -58 

Extra ordinära poster 0 6 739 0,0 

Årets resultat 10 488 -3 750 0,0 
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Resultatet har påverkats i negativ riktning främst av ökade kostnader för personal och 
pensioner.  
Vi har granskat resultaträkningen och har inte funnit några väsentliga felaktigheter. 
 

2.6 Balansräkning  
Nedan redovisas en översiktlig ekonomisk jämförelse. 
 

Belopp i tkr 2021-12-31 2020-12-31 

Anläggningstillgångar 15 164 8 206 
Kortfristiga fordringar 15 809 2 651 
Kassa och Bank - 1 275 
Summa tillgångar 30 973 12 132 
Eget kapital exkl årets resultat -10 488 -6 738 
Årets resultat 10 488 -3 750 
Avsättningar till pensioner 11 600 8 702 
Checkräkningskredit 6 215 - 
Långfristiga skulder 2 875 4 380 
Kortfristiga skulder 10 283 9 538 
Summa eget kapital och skulder 30 973 12 132 

 
Som framgår av balansräkningen ovan har förbundets ekonomiska ställning förstärkts 
något under perioden tack vare ett högre resultat för 2021. 

2.7 Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur de 
har inverkat på verksamhetens likvida ställning.  
Den tillämpade modellen synes överensstämma med RKR R13.  
Vår bedömning är att kassaflödesanalysen redovisar förbundets finansieringar och 
investeringar och att kassaflödesanalysen har upprättats i enlighet med gällande 
rekommendation. 
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2.8 Driftredovisning 
Enligt LKBR 10:1 ska driftredovisningen innehålla en redovisning av hur utfallet förhåller 
sig till den budget som har fastställts för den löpande verksamheten.  
Enligt RKR R14 Drift- och investeringsredovisning ska utfall kunna stämmas av mot 
årsredovisningens övriga delar och budget. 
Vår bedömning är att informationen kring driftredovisningen i årsredovisningen uppfyller 
kraven i enlighet med lagstiftningen. 

2.9 Investeringsredovisning 
Enligt LKBR 10:2 ska investeringsredovisningen innehålla en samlad redovisning av 
kommunens investeringsverksamhet.  
Enligt RKR R14 ska utfallet kunna stämmas av mot fullmäktiges budget och plan för 
investeringsverksamheten.  
Vår bedömning är att informationen kring investeringsverksamheten i årsredovisningen 
uppfyller kraven på en samlad investeringsredovisning i enlighet med lagstiftningen.  
 

3 Slutsats  
Vår granskning visar att förbundets verksamhet bedrivs på ett ändamålsenligt och 
effektivt sätt med en tillfredsställande kvalitet. Sammantaget sköts även förbundets 
redovisning på ett tillfredsställande sätt med god ordning på den löpande bokföringen. 
Revisorerna ska granska och bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med 
de mål direktionen beslutat om för ekonomin under perioden. Vår bedömning är att 
årsredovisningen innehåller en bra uppföljning av verksamheten, dess mål och 
kommentarer till dessa.  
Vi bedömer sammantaget att direktionen har bedrivit verksamheten på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna 
kontrollen har varit tillräcklig. 
 
KPMG, dag som ovan  
 
 
Vilhelm Rundqvist    Josefine Kjellberg 
Uppdragsledare     Granskningsledare 
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Revisorerna i Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 
 

 

Till 

Förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige och förbundsdirektionen i Södra Bohusläns 

Räddningstjänstförbund 
 

Revisionsberättelser för år 2021 för Södra Bohusläns Räddningstjänst 

förbund – org. nummer 222000–3194 
 

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i Södra 

Bohusläns Räddningstjänstförbund av dess direktion. I granskningen har vi revisorer biträtts 

av sakkunnigt biträde.  

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer 

samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Direktionen ansvarar även för att 

det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten.  

Vi revisorer ansvarar för att granska verksamheten, intern kontroll och räkenskaper och 

pröva om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål, lagar och föreskrifter som gäller för 

verksamheten.  

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet, 

förbundsordning och revisionsreglementet. Granskningen har haft den omfattning och 

inriktning samt det resultat som redovisas i bilagan ”Revisorernas redogörelse”.  

Vi har under året granskat årsredovisning, delårsredovisning, genomfört grundläggande 

granskning av direktionens arbete.  

Vi bedömer sammantaget att direktionen i Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund har 

bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt men från ekonomisk synpunkt otillfredsställande 

sätt i och med att medlemmarna även för 2021 nödgas tillskjuta medel för att förbundet ska 

kunna redovisa ett nollresultat.  

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig under året. 

Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen vad gäller förbundets måluppfyllelse i 

huvudsak är förenligt med de finansiella och verksamhetsmässiga mål som direktionen 

fastställt. Vi bedömer dock att målen för god ekonomisk hushållning inte fullt ut nås på grund 

av årets resultat.  

Vi tillstyrker att respektive kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen i Södra 

Bohusläns Räddningstjänstförbund och de enskilda ledamöterna i densamma.   

 

 

 

Ingemar Ottosson (ordförande)  Hans Gillenius  Henry Hermansson 

Lilla Edets kommun  Stenungsunds kommun Tjörns kommun 
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Bilaga 1 till revisionsberättelsen för 2021 Revisorerna i Södra Bohusläns 
Räddningstjänstförbund  

 

Revisorernas redogörelse för år 2021 

 Vår granskning har baserats på en bedömning av risk och väsentlighet omsatt i en 
revisionsplan.  

Verksamhetsrevision  

En stor del av revisionsarbetet har avsett verksamhetsrevision, d v s en granskning av att 
verksamheten bedrivs ändamålsenligt och på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt. Syftet har 
varit att klarlägga om verksamheten har bedrivits enligt fastlagda politiska mål och intentioner 
och att utvärdera om kvalitet och inriktning har blivit den avsedda. Som en del av 
granskningen har revisorerna löpande tagit del av protokoll och haft sammanträffanden med 
förtroendevalda och tjänstemän. 

Redovisningsrevision  

Det andra granskningsområdet är redovisningsrevision. Denna granskning syftar till att 
utröna om räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll som utövas är tillräcklig. Det 
senare gäller frågan om tillförlitligheten i räkenskaperna och säkerheten i system och rutiner. 
Vi har bland annat granskat årsredovisningen, årsbokslutet för år 2021 och delårsrapporten 
per den 31 augusti 2021. Revisorerna har vid granskningen biträtts av KPMG som har 
lämnat särskild rapport från granskning av bokslut och årsredovisning. Vår slutsats är att 
förbundets årsredovisning i allt väsentligt ger en rättvisande bild av resultat och ställning och 
att den är upprättad enligt lag om kommunal bokföring och redovisning och god 
redovisningssed.  

Måluppfyllelse  

Enligt kommunallagens bestämmelser ska direktionen i budgeten ange finansiella mål och 
verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma 
om resultatet i årsredovisningen är förenligt med dessa mål.  

Förbundet har fastställt två finansiella- och fem inriktningsmål för verksamheten. God 
ekonomisk hushållning uppnås genom att de finansiella målen uppfylls samt att 
inriktningsmålen uppfylls helt eller delvis.  
I årsredovisningen görs en uppföljning kring mål och åtaganden, och det kan konstateras att 
81 % av inriktningsmålen är uppfyllda. Ett av de antagna inriktningsmålen, Antalet omkomna 
och svårt skadade i trafiken ska minska, är uppfyllt samt att fem av de 14 prestationsmålen 
uppfyllda. 
Ett av de två finansiella målen utgörs av att Reinvesteringar ska finansieras med egna medel. 
Under perioden har inga reinvesteringar genomförts varpå förbundet tolkar detta mål som 
uppnått. Det andra finansiella målet, Egen finansiering (exkl. Industriavtal) ska uppgå till minst 
7 % av kommunbidraget, bedöms ha uppnåtts då 12 % av investeringarna har varit genom 
egenfinansiering.  
Förbundet bedömer att god ekonomisk hushållning inte uppnås. I vår granskning av avseende 
finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning har vi 
inte funnit något avvikande från förbundets bedömning. 

Vi noterar att även för 2021 redovisar förbundet ett faktiskt negativt resultat på 10,9 mnkr. 
Det negativa resultatet regleras av förbundsmedlemmarna enligt förbundsordningen i 
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samband med att årsredovisningen fastställs, vilket innebär att förbundet redovisar ett 
positivt resultat.  

Ansvarsprövning 

Vi bedömer sammantaget att direktionen i Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund har 
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt men från ekonomisk synpunkt otillfredsställande 
sätt i och med att medlemmarna även för 2021 nödgas tillskjuta medel för att förbundet ska 
kunna redovisa ett nollresultat.  

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig under året. 

Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen vad gäller förbundets måluppfyllelse i 
huvudsak är förenligt med de finansiella och verksamhetsmässiga mål som direktionen 
fastställt. Vi bedömer dock att målen för god ekonomisk hushållning inte fullt ut nås på grund 
av årets resultat.  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-04-05 
 

 
§ 41 
Årsredovisning SOLTAK 2021 
Dnr KS 2022/162 
 
Sammanfattning 
Soltak AB:s årsredovisning för perioden 2021-01-01 – 2021-12-31 har inkommit till 
kommunen. Lilla Edets kommuns ägarandel är 25 procent. Bolagets resultat präglas av 
lägre personalkostnader i och med vakanta tjänster. Även utfallet för övriga kostnader 
ligger lägre än budget, vilket förklaras med att större driftavtal först får effekt under 
nästkommande år. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-23 
Granskningsrapport 2021 
Revisionsberättelse 
Årsredovisning SOLTAK AB 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Bolagets resultat efter finansiella intäkter och kostnader uppgick till ett överskott på 3,1 
mnkr (4,2 mnkr år 2020.) Bolagets lägre kostnadsutfall har gjort det möjligt att justera 
ner priset på ett antal av bolagets tjänster under innevarande år 
 
Aretsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Soltak AB 2021 
2. Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunens ombud vid Soltak AB:s 

bolagsstämma följande instruktion: 
- rösta för att Soltak AB:s resultat- och balansräkning fastställs 
- rösta för ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande 
direktören 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2022-03-23 KS 2022/162 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
Årsredovisning SOLTAK AB 2021 
 
Dnr KS 2022/162 
 
Sammanfattning 
Soltak AB:s årsredovisning för perioden 2021-01-01 – 2021-12-31 har inkommit till 
kommunen. Lilla Edets kommuns ägarandel är 25 procent. Bolagets resultat präglas av 
lägre personalkostnader i och med vakanta tjänster. Även utfallet för övriga kostnader 
ligger lägre än budget, vilket förklaras med att större driftavtal först får effekt under 
nästkommande år. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-23 
Granskningsrapport 2021 
Revisionsberättelse 
Årsredovisning SOLTAK AB 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Bolagets resultat efter finansiella intäkter och kostnader uppgick till ett överskott på 3,1 
mnkr (4,2 mnkr år 2020.) Bolagets lägre kostnadsutfall har gjort det möjligt att justera 
ner priset på ett antal av bolagets tjänster under innevarande år 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Soltak AB 2021 
Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunens ombud vid Soltak AB:s bolagsstämma 
följande instruktion: 
 
- rösta för att Soltak AB:s resultat- och balansräkning fastställs 
- rösta för ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören 
 
 
 
 
Jörgen Karlsson 
Ekonomichef 
jorgen.karlsson@lillaedet.se 
 
 
Beslut expedieras till 
Kommunens ombud 
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Ekonomichefen 
SOLTAK AB 
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ÅRSREDOVISNING 
FÖR 

SOLTAK AB 
Org.nr 556939 - 1187 

 

 

Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för 

räkenskapsåret 2021-01-01 – 2021-12-31 
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- Förvaltningsberättelse 2 
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SOLTAK AB 

Org. nr 556939 – 1187 

 

Sida 2 av 18 
 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SOLTAK AB 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. 

Styrelsen och verkställande direktören för SOLTAK AB, org.nr 556939 - 1187, får härmed avge 

årsredovisning för år 2021. Bolaget etablerades år 2013. 

SOLTAK AB ägs till 25 % vardera av Kungälvs kommun, Stenungsund kommun, Lilla Edets kommun 

samt Tjörns kommun. 

 

VERKSAMHET 

SOLTAK AB:s affärsidé och vision 
SOLTAK AB skall kraftsamla och specialisera sig på de stöd- och servicetjänster som förts över från 

ägarkommunerna. 

Med enhetliga och gemensamma system och processer samt ökad automatisering skall kostnader för 

systemdrift, support och operativt arbete minska, vilket ger ägarkommunerna mer värde för 

pengarna. 

Högre grad av standardisering möjliggör ökad intern flexibilitet och rörlighet hos personalen, vilket 

minskar sårbarheten, samtidigt som arbetsinnehållet breddas och blir mer attraktivt för 

medarbetarna.  

Kommunernas stöd- och servicetjänster blir SOLTAK AB:s kärnverksamheter. SOLTAK AB skall inom 

sina verksamhetsområden uppfattas som en mer effektiv leverantör och en mer attraktiv 

arbetsgivare än respektive kommun. 

Verksamheten är organiserad i tre verksamhetsområden – ekonomiadministration, löne-

administration och IT-drift samt support. Utöver detta har ett projektkontor etablerats för hantering 

av verksamhetsprojekt och tillkommande uppdrag. 

Affärsområde Ekonomi 
Inom affärsområde Ekonomi hanteras tre huvudfunktioner – leverantörsreskontra, kundreskontra 

och kassafunktioner. Affärsområdet består också utav systemförvaltare för ekonomisystemet UNIT4 

ERP, ett nytt, modernt ekonomisystem, vilket bolaget äger och förvaltar.  

Affärsområde Lön 
Affärsområde Lön ansvarar för löneadministration vilket omfattar utbetalningar och administration 

av löner, arvode och ersättningar för mer än 10 000 personer. Affärsområdet består också av 

pensionshandläggare samt systemförvaltare för lönesystemet Personec P, ett nytt och modernt 

lönesystem, vilket bolaget äger och förvaltar. 

Affärsområde IT 
Affärsområde IT svarar för drift och support av tre av de fyra samverkande kommunernas centrala IT-

miljöer, verksamhetssystem och applikationer. Totalt hanterar bolaget 450 till 500 IT-system, varav 

över 200 är olika verksamhetssystem. 

Affärsområde Projekt 
Affärsområde Projekt hanterar verksamhetsprojekt och tillkommande uppdrag.  
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Företagets säte är Kungälv. 

 

 

RESULTAT 
Bolagets resultat efter finansiella intäkter och kostnader uppgick till ett överskott på 3 088 KSEK 

 (4 174 KSEK år 2020.) 

Den pågående pandemin har präglat året som har gått. Rekommendationer från 

Folkhälsomyndigheten har gjort att bolaget löpande har fått ställa om sättet att arbeta på. Detta för 

att säkerställa leveransen till bolagets kunder samt för trygghet för bolagets anställda och deras 

hälsa.  

Omställningen har gått mycket bra och bolagets leverans av tjänster har kunnat genomföras enligt 

plan hela året.  

Bolagets resultat präglas av lägre personalkostnader i och med vakanta tjänster. Även utfallet för 

övriga kostnader ligger lägre än budget, vilket förklaras med att större driftavtal först får effekt under 

nästkommande år.  

 

Bolagets lägre kostnadsutfall har gjort det möjligt att justera ner priset på ett antal av bolagets 

tjänster under innevarande år.  

 

Investeringar 
Bolagets investeringar har uppgått till 4 469 KSEK.  Budget 2021 uppgick till 7 400 KSEK. 

Avvikelsen mot budget beror främst på lägre investeringar inom affärsområde IT. Hårdvaruinköpen 

ligger på en lägre nivå samt budgeterade förbättringar för fastigheten. 

Bolagets inköp av materiella tillgångar uppgår under året till 3 627 KSEK, där den största delen avser 

inköp av nätutrustning.  

De immateriella investeringarna under året uppgår till sammanlagt 842 KSEK och avser licenser 

kopplade till nätutrustning.  

 

 

Flerårsjämförelse*

2021 2020 2019 2018 2017

Nettoomsättning 169 084 194 156 015 010 171 800 379 146 010 752 82 654 648

Res. efter finansiella poster 3 088 434 4 174 495 5 101 169 192 274 -430 703 

Res. i % av nettoomsättningen 1,83 2,68 2,97 0,13 -0,52 

Balansomslutning 148 527 280 154 259 515 151 028 462 134 304 553 120 137 253

Soliditet (%) 10,8 8,7 6,8 4,5 5,1

Kassalikviditet (%) 224,3 176,8 176,9 114,8 40,5

*Definitioner av nyckeltal, se noter
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FINANSIELL STÄLLNING OCH LIKVIDITET 
Finansiering av bolaget har skett genom månatliga fakturering i efterskott till de fyra samverkande 

kommunerna. Faktureringen är baserad på köpta tjänster i kombination med bolagets antagna 

finansieringsmodell. Finansiering av bolagets investeringar har skett genom upplåning via 

Kommuninvest AB, med kommunala borgensutfästelser som säkerhet. 

Risker 

Finansiella risker 
Bolagets tillgångar är till 10,8 % finansierade av eget kapital och resterande del med lånat kapital. 

Bolaget har därför hög exponering vad gäller ränteförändringar. Risken elimineras dock av att bolaget 

har en god likviditet och på det sättet kan hantera eventuella ränteförändringar.  

Bolaget har totalt 94 380 KSEK i lån varav 23 680 KSEK är upptagna i rörlig ränta. I övrigt är lånen 

upptagna med fast ränta med löptider mellan ett och sex år.  

Övriga risker 
Bolaget skall driva förändringar mot gemensamma system, processer och lösningar. Kommunernas 

möjligheter och förmåga till samordnad förändring är avgörande för bolagets förmåga att leverera 

mervärde och ökad produktivitet. 

 

ORGANISATION OCH PERSONAL 

Kompetenshöjning och personalomsättning 
SOLTAK AB har haft en personalomsättning runt 14 % under 2021.  Omsättningen hur utgjorts av tre 

pensionsavgångar samt tio personer som slutat av andra anledningar.  

Bolaget har 92 anställda per 2021-12-31. Fördelningen är 59 kvinnor och 33 män.  

Sjukfrånvaron har sjunkit till 3,3 % jämfört med 2020 då sjukfrånvaron var 3,7 % (2019: 4,1 %). Av 

detta var långtidssjukskrivningen innevarande år 33,7 %, jämfört med 18,5% 2020 (2019: 27,0%). 

 

Sjukfrånvaron bland männen har sjunkit från ca 5 % till 3,4 %. Sjukfrånvaron bland kvinnorna ligger 

på 3,2 %, något högre jämfört med 2020 då nivån var 3,0 %.  

Rekrytering 
Ø SOLTAK AB har haft fem annonser på offentligajobb.se. 
Ø 133 ansökningar har kommit in via offentligajobb.se och runt 70 spontanansökning. 

Ø Rekrytering har även skett via spontanansökningar, bemanningsföretag och anställningar 
efter LIA perioder. 
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Antal anställda 2021-01-01 och 2021-12-31 
 

 

 

 

Sjukfrånvaro i % 
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET 
Den pågående pandemin (Covid-19) med nya virusvarianter fortsätter att prägla bolagets verksamhet 

under hela året. Bolaget har under hela pandemin haft en god beredskap och tydlig handlingsplan. 

Ledningen har löpande vidtagit erforderliga åtgärder vid behov efter varje ny händelse. Leverans av 

bolagets tjänster har kunnat säkerställas under hela perioden, vilket är viktigt då bolaget har en 

samhällsviktig funktion att fylla. Arbete på distans har präglat året. 

Förändring i bolagsledningen, en affärsområdeschef för två affärsområden. Förstärkning av operativa 

ledningen inom affärsområde Lön respektive affärsområde Ekonomi med två gruppchefer, en 

gruppchef för Systemförvaltning och Pensionshandläggning, och en gruppchef för 

Ekonomiadministratörerna. 

Bolaget har under året fortsatt sin satsning för att bli en attraktiv arbetsgivare. Bolaget har aktivt 
arbetat med friskvård, där digitala rörelseövningar är en del av medarbetarnas vardag.  
Vidare har en satsning och implementering av digitala verktyg skett under året för pulsmätning i 
realtid av temperaturen hos alla medarbetare. Ett modernt och effektivt verktyg som ersatt den 
traditionella medarbetarenkäten.  
 
Bolaget har genomfört en arbetsmiljöinsatsen för samtliga medarbetare i forma av åtta tillfällen med 

endagarsutbildning i personlig effektivitet med tips och råd för att hitta en ännu bättre struktur i det 

egna arbetet i syfte att frigöra tid och minska stress. Arbetsmiljöinsatsen var mycket uppskattad. 

Samtliga chefer har även under året fått ytterligare digitala verktyg för att kunna stötta 
medarbetarna i frågor kring mental hälsa. 
 
Bolaget har under året fräschat upp delar av lokalerna, samt uppdaterat samtliga konferensrum med 
modern teknik för effektiva möten oavsett om medarbetare är på kontoret eller arbetar hemifrån. 
 
Upphandling och implementering av driftavtal med externa leverantörer har genomförts, som ett 

steg mot volymbaserad tjänsteleverans inom IT för större flexibilitet. 

Fortsatt arbete har skett av införande at robotisering (RPA) inom lämpliga processer 

 

Stärkt arbetsgivarvarumärke och externt varumärke har varit ett av bolagets mål för 2021. Under 

2021 har bolaget genomfört flera digitala möten och besök hos bolagets kunder där bolaget stärkt 

sitt varumärke. Återkoppling från aktörer på marknaden, såsom leverantörer och konsulter, vittnar 

om ett stärkt varumärke. Stort antal sökande till utannonserade tjänster tillsammans med 

återkopplingen från kandidater talar för ett stärkt arbetsgivarvarumärke. Tydlig paketering av 

bolagets budskap och tydliga företagspresentationer har bidragit till detta.  

 

Vidareutvecklingen av bolagets ärendehanteringssystem har fortsatt under året. Utveckling har gett 
än mer effektivare hantering av ärenden med kunden i fokus. Ärendestatistik ger bolaget möjlighet 
att mäta effekter av den utveckling som succesivt genomförs. 
 

FRAMTIDA UTVECKLING 
SOLTAK AB:s fokus framåt är att fullfölja de grunduppdrag man fått från kommunerna och fortsätta 

arbetet med att fintrimma system, processer och samarbetsformer. SOLTAK AB har blivit en naturlig 

arena för kommunal samverkan i vid mening och vi ser många verksamhetsområden som framgent 

skulle kunna samordnas med SOLTAK AB som bas. 
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FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 

 

 

 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Balanserat Årets

Aktiekapital resultat resultat Totalt

Belopp vid årets ingång 70 000 6 577 533 696 716 7 344 249

Resultatdisposition enl. beslut av årsstämma 696 716 -696 716 0

Årets vinst 1 883 937 1 883 937

Belopp vid årets utgång 70 000 7 274 249 1 883 937 9 228 186

Villkorat aktieägartilsskott uppgår till 6 000 000 kr (föregående år 6 000 000 kr).

Förslag till disposition av bolagets vinst

Till årsstämmans förfogande står

balanserad vinst 7 274 249

Årets vinst 1 883 937

9 158 186

Styrelsen föreslår att

i ny räkning överföres 9 158 186

9 158 186

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande

resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.
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RESULTATRÄKNING 2021 2020

Not

Rörelsens intäkter m.m.

Nettoomsättning 2,3 169 084 194 156 015 010

Aktiverat abete för egen räkning 0 0

Övriga rörelseintäkter 868 385 959 974

169 952 579 156 974 984

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader 4,5,6 -86 489 087 -71 728 642

Personalkostnader 7 -59 290 142 -55 686 216

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella

anläggningstillgångar -20 573 660 -24 815 815

-166 352 888 -152 230 673

Rörelseresultat 3 599 691 4 744 311

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 489

Räntekostnader och liknande resultatposter -511 257 -570 305

-511 257 -569 816

Resultat efter finansiella poster 3 088 434 4 174 495

Bokslutsdipositioner

Förändring av avskrivningar utöver plan -790 000 -3 270 000

-790 000 -3 270 000

Resultat före skatt 2 298 434 904 495

Skatt på årets resultat 8 -414 497 -207 780

Årets resultat 1 883 937 696 715
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BALANSRÄKNING 2021-12-31 2020-12-31

Not

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och 9

liknande arbeten 19 043 295 36 406 616

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt 10

liknande arbeten 626 747 1 312 149

Pågående projekt avseende immateriella 11

anläggningstillgångar 256 949 0

19 926 991 37 718 765

Materiella anläggningstillgångar

Förbättringsutgift på annans fastighet 12 605 750 647 230

Inventarier, verktyg och installationer 13 4 283 542 4 221 030

Pågående projekt materiella 14

anläggningstillgångar 1 666 038 0

6 555 330 4 868 260

Summa anläggningstillgångar 26 482 321 42 587 025

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 20 352 631 464 861

Övriga fordringar 187 368 81 574

Uppskjuten skattefordran 15 76 024 0

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 7 167 546 20 367 813

27 783 570 20 914 248

Kassa och bank

Kassa och bank 94 261 389 90 758 243

Summa kassa och bank 94 261 389 90 758 243

Summa omsättningstillgångar 122 044 958 111 672 491

SUMMA TILLGÅNGAR 148 527 280 154 259 515
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BALANSRÄKNING 2021-12-31 2020-12-31

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 17 70 000 70 000

70 000 70 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 7 274 249 6 577 533

Årets resultat 1 883 937 696 716

9 158 186 7 274 249

Summa eget kapital 9 228 186 7 344 249

Obeskattade reserver
Ackumulerade avskrivningar utöver plan 8 610 000 7 820 000

Summa obeskattade reserver 8 610 000 7 820 000

Avsättningar
Avsatt till pension 7 633 830 5 567 764

Summa avsättningar 7 633 830 5 567 764

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 18 68 580 000 70 380 000

Summa långfristiga skulder 68 580 000 70 380 000

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 25 800 000 33 700 000

Leverantörsskulder 16 900 659 15 733 992

Aktuell skatteskuld 607 483 1 449 874

Övriga skulder 19 1 902 338 2 690 939

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20 9 264 784 9 572 698

Summa kortfristiga skulder 54 475 264 63 147 503

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 148 527 280 154 259 515
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KASSAFLÖDESANALYS 2021 2020

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Rörelseresultat 3 599 691 4 744 311

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet;

Avskrivningar och nedskrivningar 20 573 660 24 815 815

Avsättningar 2 066 066 2 094 950

26 239 417 31 655 076

Erhållen ränta 0 489

Erlagd ränta -511 257 -570 305

Betald inkomstskatt -1 256 888 -134 102

Kassaflöde från den löpande verksamheten 24 471 272 30 951 158

före förändring av rörelseresultat

Förändring i rörelsekapital

Förändring av rörelsefordringar -6 869 321 -2 958 036

Förändring av rörelseskulder 70 152 -2 904 290

Kassaflöde från den löpande verksamheten 17 672 103 25 088 832

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -3 627 402 -744 634

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -841 555 -1 017 392

Kassaflöde från investeringsverksamheten -4 468 957 -1 762 026

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Upptagna lån 9 000 000 17 700 000

Amortering av lån -18 700 000 -17 700 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -9 700 000 0

Årets kassaflöde 3 503 146 23 326 806

Likvida medel vid årets början 90 758 243 67 431 437

Likvida medel vid årets slut 94 261 389 90 758 243
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NOTER 
Not 1 Redovisningsprinciper 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1 

Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 

Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. 

Fordringar 

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder 

Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. 

Intäktsredovisning 

Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget 

redovisar därför inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida 

medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter. 

Vid försäljning av varor redovisas normalt inkomsten som intäkt när de väsentliga förmåner och 

risker som är förknippade med ägandet av varan har överförts från företaget till köparen. 

Tjänster 

Tjänsteuppdrag till fastpris redovisas som intäkt i takt med att arbete utförs, så kallad successiv 

vinstavräkning. När utfallet av ett uppdrag går att bedöma på ett tillförlitligt sätt redovisas 

uppdragsinkomsten och hänförliga utgifter enligt färdigställandegraden av aktiviteterna i avtalet på 

balansdagen. Intäkterna värderas till verkligt värde för ersättning som har erhållits eller kommer att 

erhållas i förhållande till färdigställandegraden. 

När utfallet av ett uppdrag inte går att bedöma på ett tillförlitligt sätt redovisas intäkten bara i den 

mån uppdragsutgifter har uppkommit och kan återvinnas. Uppdragsutgifter redovisas i den period de 

uppkommer. 

När det är sannolikt att de totala uppdragsutgifterna kommer att överstiga den totala 

uppdragsinkomsten, redovisas den befarade förlusten omgående i resultatet. I bokslutet per 2021-

12-31 återfinns inga beräknade förlustuppdrag. 

Tjänsteuppdrag på löpande räkning redovisas enligt huvudregeln. 

Leasingavtalet 

Företaget som leasegivare 

Då de ekonomiska risker och fördelar som är förknippade med tillgången inte har övergått till 

leasetagaren klassificeras leasingen som operationell leasing. De tillgångar som företaget är 

leasegivare av redovisas som anläggningstillgång eller som omsättningstillgång beroende på när 

leasingperioden förfaller. Leasingavgiften fastställs årligen och redovisas linjärt över perioden. 

Företaget som leasetagare 

Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella 

leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden. 
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Ersättning till anställda 

Ersättning till anställda avser alla typer av ersättningar som företaget lämnar till de anställda. 

Företagets ersättningar innefattar bland annat löner, betald semester, betald frånvaro och 

ersättningar efter avslutad anställning (pensioner). Redovisningen sker i takt med intjänandet. 

Ersättningar till anställda efter avslutad anställning avser avgiftsbestämda eller förmånsbestämda 

pensionsplaner. Som avgiftsbestämda planer klassificeras planer där fastställda avgifter betalas och 

det inte finns förpliktelser, vare sig legala eller formella, att betala något ytterligare, utöver dessa 

avgifter. Övriga planer klassificeras som förmånsbestämda pensionsplaner. Företaget har inga övriga 

långfristiga ersättningar till anställda. 

Materiella anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade 

avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda 

nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. 

Följande nyttjandeperioder tillämpas: 

Installationer på annan fastighet   20 år 

Inventarier, verktyg och maskiner     3 – 5 år 

Immateriella anläggningstillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade 

avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda 

nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Pågående projekt skrivs inte av 

utan nedskrivning prövas årligen. Bolaget har per 2021-12-31 fortsatt pågående projekt som ännu 

inte har tagits i bruk. Bolaget har därmed i bokslutet 2021-12-31 inte åsatt någon nyttjandeperiod för 

dessa tillgångar. I bruk tagna immateriella tillgångar skrivs av linjärt enligt nedan.  

Balanserade utgifter för utvecklingsarbete och liknande arbeten 5 – 6 år 

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 3 – 5 år 

Avskrivningar på immateriella tillgångar på 6 år grundar sig på avtalsrättsliga förhållanden kopplat till 

dessa tillgångar som gör det sannolikt att tillgången kommer nyttjas i 6 år. 

Inkomstskatt 

Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat 

och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Aktuell skatt 

värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på 

balansdagen. 

Övriga avsättningar 

Avsättningar redovisas när bolaget har en formell eller informell förpliktelse som en följd av tidigare 

händelser och det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera 

förpliktelsen. Avsättningen värderas till den bästa uppskattningen av det belopp som krävs för att 

reglera förpliktelsen. Om effekten av tid när betalning sker är väsentlig nuvärdesberäknas 

förpliktelsen. 
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Not 2 Nettoomsättningens fördelning 2021 2020

Nettoomsättningen fördelar sig på verksamhetsgrenarna enligt följande:

Affärsområde Ekonomi 17 568 093 17 442 408

Affärsområde Lön 36 356 338 33 147 500

Affärsområde IT & Projekt 115 159 763 105 425 102

169 084 194 156 015 010

Not 3 Leasingavtal - leasegivare 2021 2020

Intäktssförda leasingavgifter avseende operationella leasingavtal

Framtida minimileaseavgifter avseende ej uppsägningsbara operationella leasingavtal

Inom 1 år 9 315 696 8 996 706

Senare än 1 år men inom 5 år 9 810 173 7 813 998

Senare än 5 år 0 0

19 125 869 16 810 704

Företaget har ingått följande väsentliga leasingavtal, vilka redovisas som operationella leasingavtal:

Leasade tillgångar avser IT-utrustning.

2021 uppgick intäkten för leasingavtalen till 13 110 114 kr ( 7 458 690 kr 2020.)

Not 4 Arvode till revisorer 2021 2020

Revisionsuppdraget 92 200 90 150

Annan revisionsverksamhet 40 000 42 000

132 200 132 150

Not 5 Leasingavtal - leasetagare 2021 2020

Kostnadsförda leasingavgifter avseende operationella leasingavtal

Framtida minimileaseavgifter avseende ej uppsägningsbara operationella leasingavtal

Inom 1 år 12 289 464 11 970 474

Senare än 1 år men inom 5 år 14 854 529 15 182 922

Senare än 5 år 1 477 600 2 126 800

28 621 593 29 280 196

Företaget har ingått följande väsentliga leasingavtal, vilka redovisas som operationella leasingavtal:

Hyresavtal för fastighet, hyresavtal för serverhallar samt hyresavtal för datorer.

2021 uppgick kostnaderna för leasingavtalen till 16 215 090 kr ( 10 563 666 kr 2020.)

Not 6 Övriga externa kostnader 2021 2020

Konsultkostnader 12 005 223 15 944 264

Inköp av IT-utrustning 15 562 239 8 083 699

IT-licenser 14 093 267 13 039 739

Lokalhyra 3 055 966 3 172 841

Serviceavtal 27 043 476 20 470 157

Övriga kostnader 14 728 916 11 017 942

86 489 087 71 728 642
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Not 7 Anställda och personalkostnader 2021 2020

Medelantal anställda

Män 33 30

Kvinnor 59 60

92 90

Löner och andra ersättningar

Styrelse och verkställande direktör 1 466 787 1 436 267

Övriga anställda 39 882 780 39 289 377

41 349 567 40 725 644

Tantiem till styrelse och verkställande direktör utgår ej.

Pensions- och övriga sociala kostnader

Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör 370 453 332 013

Pensionskostnader för övriga anställda 4 287 818 4 150 148

Övriga sociala kostnader enligt lag och avtal 13 348 413 11 640 228

18 006 683 16 122 389

Avtal om avgångsvederlag

För avtal med VD gäller en uppsägningstid om 12 månader för bolagets del. 

Avgångsvederlag utgår om VD sägs upp med motsvarande 6 månadslöner.

Könsfördelning bland ledande befattningshavare

Andel kvinnor i styrelsen 22% 33%

Andel män i styrelsen 78% 67%

Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 33% 43%

Andel män bland övriga ledande befattningshavare 67% 57%

Not 8 Skatt på årets resultat 2021 2020

Aktuell skatt 490 522 207 780

Förändring av uppskjuten skattefordran avseende inventarieköp -76 024 0

Summa redovisad skatt 414 498 207 780

Redovisat resultat före skatt 2 298 434 904 495

Skatt på redovisat resultat enligt gällande skattesats (20,6%): -473 477 -193 562

Skatteeffekten av:

Övriga ej avdragsgilla kostnader -17 044 -14 218

Förändring av uppskjuten skattefordran avseende inventarieköp 76 024 0

Redovisad skatt -414 497 -207 780

Den uppskjutna skattefordran avser skattereduktion för årets inventarieköp,

vilken deklareras per 2022-12-31.

Not 9 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 2021-12-31 2020-12-31

och liknande arbeten

Ingående anskaffningsvärde 92 356 567 90 778 780

Inköp 0 454 729

Omklassificeringar 0 1 123 058

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 92 356 567 92 356 567

Ingående avskrivningar -55 949 952 -38 800 622

Årets avskrivningar -17 363 321 -17 149 329

Utgående ackumulerade avskrivningar -73 313 272 -55 949 951

Utgående redovisat värde 19 043 295 36 406 616

Varav restvärde aktiverat arbete 1 090 766 1 218 552
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Not 10 Koncessioner, patent, licenser, varumärken m. m. 2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärde 3 479 648 3 479 648

Inköp 584 606 562 664

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 064 254 4 042 312

Ingående avskrivningar -2 730 163 -2 034 234

Årets avskrivningar -707 343 -695 930

Utgående ackumulerade avskrivningar -3 437 507 -2 730 163

Utgående redovisat värde 626 747 1 312 149

Not 11 Pågående projekt avseende immateriella

anläggningstillgångar 2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärde 0 1 123 058

Inköp 256 949 0

Omklassificeringar 0 -1 123 058

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 256 949 0

Utgående redovisat värde 256 949 0

Not 12 Förbättringsutgift på annans fastighet 2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärde 829 598 791 765

Inköp 0 37 833

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 829 598 829 598

Ingående avskrivningar -182 368 -141 156

Årets avskrivningar -41 480 -41 212

Utgående ackumulerade avskrivningar -223 848 -182 368

Utgående redovisat värde 605 750 647 230

Not 13 Inventarier, verktyg och installationer 2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärde 33 092 250 31 822 785

Inköp 1 961 364 706 801

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 35 053 613 32 529 586

Ingående avskrivningar -28 308 556 -21 379 211

Årets avskrivningar -2 461 516 -6 929 345

Utgående ackumulerade avskrivningar -30 770 072 -28 308 556

Utgående redovisat värde 4 283 542 4 221 030

Not 14 Pågående projekt avseende materiella

anläggningstillgångar 2021-12-31 2020-12-31

Inköp 1 666 038 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 666 038 0

Utgående redovisat värde 1 666 038 0

Not 15 Uppskjuten skattefordran 2021-12-31 2020-12-31

Uppskjuten skattefordran 76 024 0

76 024 0

Den uppskjutna skattefordran avser skattereduktion för årets inventarieköp,

vilken deklareras 2022-12-31. Se not 8. Skatt på årets resultat.
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Not 16 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2021-12-31 2020-12-31

Upplupna intäkter 146 065 13 787 040

Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9 532 94 910

Övriga interimsfordringar (periodiseringar) 7 011 949 6 485 863

7 167 546 20 367 813

Not 17 Antal aktier 2021-12-31 2020-12-31

Aktier Kvotvärde Kvotvärde

100 100
Antal Antal

700 700

700 700

Not 18 Långfristiga skulder 2021-12-31 2020-12-31

Förfaller senare än 5 år efter balansdagen

Skulder till kreditinstitut 15 000 000 16 000 000

Förfaller mellan 1 och 5 år efter balansdagen

Skulder till kreditinstitut 53 580 000 54 380 000

68 580 000 70 380 000

Not 19 Övriga skulder 2021-12-31 2020-12-31

Personalskatt 908 373 905 035

Lagstadgade sociala avgifter 993 964 980 235

Mervärdesskatt 0 805 668

1 902 337 2 690 938

Not 20 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2021-12-31 2020-12-31

Lön 6 983 947 7 082 279

Räntor 55 091 50 546

Övriga upplupna kostnader 2 225 746 2 439 873

9 264 784 9 572 698

Not 21 Ställda säkerheter

Inga ställda säkerheter förekommer.

Not 22 Eventualförpliktelser

Inga eventualförpliktelser förekommer.

Not 23 Väsentliga händelser efter räkenskapets slut

Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen.

Not 24 Disposition av vinst eller förlust 2021-12-31 2020-12-31

Förslag till resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel

Balanserat resultat 7 274 249 6 577 533

Årets resultat 1 883 937 696 716

9 158 185 7 274 249

disponeras så att

i ny räkning överföres 9 158 185 7 274 249

9 158 185 7 274 249

Not 25 Definition av nyckeltal

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Kassalikviditet

Omsättningstillgångar exkl. varulager i procent av kortfristiga skulder
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Kungälv 
 

 

 

 

Åke Sparringsjö Lars Ivarsbo  Pertti Heina  

    Verkställande direktör 

 

 

 

Robert Matsson Melisa Nilsson  Peter Harrysson 

 

 

 

Min revisionsberättelse har lämnats den 
 

 

 

Bjarne Fredriksson 

Auktoriserad revisor 
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GRANSKNINGSRAPPORT   

  

Till bolagsstämman i SOLTAK AB                                             Org.nr 556939-1187  

Till kommunfullmäktigeförsamlingarna i:  

Tjörns kommun  

Lilla Edets kommun  

Kungälvs kommun  

Stenungsunds kommun  

 

 

 

Vi har granskat bolagets verksamhet under år 2021. Granskningen har utförts i enlighet med  

bestämmelserna i aktiebolagslagen, kommunallagen och god sed. Det innebär att vi planerat  

och genomfört granskningen för att i rimlig grad försäkra oss om att bolagets verksamhet  

sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att  

bolagets interna kontroll är tillräcklig.   

 

Vi bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk  

synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Någon  

grund för anmärkning mot styrelsens och verkställande direktörens förvaltning föreligger inte.  

 

En sammanfattande redogörelse för utförd granskning finns upprättad i en  

granskningsredogörelse som överlämnats till bolagets styrelse.   

 

  

 

Datum enligt digitala underskrifter  

  

 

  

 

Lena Schandorff                                                              Anders Forsman  

Lekmannarevisor                                                             Lekmannarevisor  

 

  

 

  

 

Hans Gillenius                                                                Ingemar Ottosson  

Lekmannarevisor                                                            Lekmannarevisor 
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Revisionsberät telse

Till bolagsstämman i SOLTAK AB, org.nr 556939-1187

Rapport  om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har ut fört en revision av årsredovisningen för SOLTAK AB

för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31.

Enligt  min uppfattning har årsredovisningen upprät tats i enlig-

het med årsredovisningslagen och ger en i alla väsent liga

avseenden rät tvisande bild av SOLTAK ABs finansiella ställning

per den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat  och

kassaflöde för året enligt  årsredovisningslagen. Förvaltnings-

berättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag t illstyrker därför at t  bolagsstämman fastställer resultat-

räkningen och balansräkningen.

Grund för ut talanden

Jag har ut fört revisionen enligt Internat ional Standards on

Audit ing (ISA) och god revisionssed i Sver ige. Mit t  ansvar enligt

dessa standarder beskrivs närmare i avsnit tet Revisorns

ansvar. Jag är oberoende i förhållande t ill SOLTAK AB enligt

god revisorssed i Sverige och har i övrigt  fullgjort mit t

yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser at t  de revisionsbevis jag har inhämtat är t illräckliga

och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret

för at t  årsredovisningen upprättas och att  den ger en rätt-

visande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verk-

ställande direktören ansvarar även för den interna kontroll

som de bedömer är nödvändig för at t  upprätta en årsredo-

visning som inte innehåller några väsent liga felakt igheter, vare

sig dessa beror på oegent ligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och

verkställande direktören för bedömningen av bolagets för-

måga att  fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är

t illämpligt , om förhållanden som kan påverka förmågan at t

fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fort-

satt  drift . Antagandet om fortsatt drif t  t illämpas dock inte om

styrelsen och verkställande direktören avser at t  likvidera

bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något

realist iskt  alternat iv t ill at t  göra något av detta.

Revisorns ansvar

Mina mål är at t  uppnå en rimlig grad av säkerhet om att  års-

redovisningen som helhet inte innehåller några väsent liga fel-

akt igheter, vare sig dessa beror på oegent ligheter  eller

misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller

mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet,

men är ingen garant i för at t  en revision som utförs enligt ISA

och god revisionssed i Sverige allt id kommer at t  upptäcka en

väsent lig felakt ighet om en sådan finns. Felakt igheter kan

uppstå på grund av oegent ligheter eller misstag och anses vara

väsent liga om de enskilt  eller t illsammans rimligen kan förvän-

tas påverka de ekonomiska beslut  som användare fat tar med

grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt

omdöme och har en professionellt skept isk inställning under

hela revisionen. Dessutom:

 ident if ierar och bedömer jag r iskerna för väsent liga fel-

akt igheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på

oegent ligheter eller misstag, ut formar och utför

granskningsåtgärder bland annat ut ifrån dessa risker och

inhämtar revisionsbevis som är t illräckliga och ändamåls-

enliga för at t  utgöra en grund för mina uttalanden. Risken

för at t  inte upptäcka en väsent lig felakt ighet t ill följd av

oegent ligheter är högre än för en väsent lig felakt ighet som

beror på misstag, eftersom oegent ligheter kan innefatta

agerande i maskopi, förfalskning, avsikt liga utelämnanden,

felakt ig informat ion eller åsidosät tande av intern kont roll.

 skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna

kontroll som har betydelse för min revision för at t ut forma

granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn t ill om-

ständigheterna, men inte för at t  ut tala mig om effekt ivi-

teten i den interna kontrollen.

 utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som

används och rimligheten i styrelsens och verkställande

direktörens uppskat tningar i redovisningen och tillhörande

upplysningar.

 drar jag en slutsats om lämpligheten i at t  styrelsen och

verkställande direktören använder antagandet om fortsat t

drift  vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också

en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen,

om det f inns någon väsent lig osäkerhetsfaktor som avser

sådana händelser eller förhållanden som kan leda t ill

betydande tvivel om bolagets förmåga att  fortsät ta

verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det f inns en

väsent lig osäkerhetsfaktor , måste jag i revisions-

berättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i

årsredovisningen om den väsent liga osäkerhetsfaktorn

eller, om sådana upplysningar är ot illräckliga, modifiera

uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras

på de revisionsbevis som inhämtas fram t ill datumet för

revisionsberät telsen. Dock kan framtida händelser eller

förhållanden göra at t  et t  bolag inte längre kan fortsät ta

verksamheten.

 utvärderar jag den övergripande presentat ionen,

strukturen och innehållet  i årsredovisningen, däribland

upplysningarna, och om årsredovisningen återger de

underliggande transakt ionerna och händelserna på ett sät t

som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens

planerade omfat tning och inriktning samt t idpunkten för den.

Jag måste också informera om betydelsefulla iakt tagelser

under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i

den interna kontrollen som jag ident if ierat .
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Rapport  om andra krav enligt  lagar och andra
förfat tningar

Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en

revision av styrelsens och verkställande direktörens förvalt-

ning för SOLTAK AB för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-

12-31 samt av förslaget t ill disposit ioner beträffande bolagets

vinst eller förlust .

Jag t illstyrker at t  bolagsstämman disponerar vinsten enligt

förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens leda-

möter och verkställande direktören ansvarsf rihet för räken-

skapsåret .

Grund för ut talanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mit t

ansvar enligt  denna beskrivs närmare i avsnit tet Revisorns

ansvar. Jag är oberoende i förhållande t ill SOLTAK AB enligt

god revisorssed i Sverige och har i övrigt  fullgjort mit t

yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser at t  de revisionsbevis jag har inhämtat är t illräckliga

och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget t ill disposi-

t ioner beträffande bolagets vinst eller förlust . Vid förslag t ill

utdelning innefat tar detta bland annat en bedömning av om

utdelningen är försvarlig med hänsyn t ill de krav som bolagets

verksamhetsart , omfattning och risker ställer på storleken av

bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet  och

ställning i övrigt .

Styrelsen ansvarar för bolagets organisat ion och förvaltningen

av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat at t

fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situat ion och att

t illse at t bolagets organisat ion är ut formad så at t  bokföringen,

medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter

i övrigt  kont rolleras på et t  betryggande sät t . Verkställande

direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrel-

sens rikt linjer och anvisningar och bland annat vidta de åt-

gärder som är nödvändiga för at t  bolagets bokföring ska full-

göras i överensstämmelse med lag och för at t  medels-

förvaltningen ska skötas på et t  betryggande sät t .

Revisorns ansvar

Mitt  mål beträf fande revisionen av förvaltningen, och därmed

mitt  ut talande om ansvarsf rihet , är  at t inhämta revisionsbevis

för at t  med en r imlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon

styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsent-

ligt  avseende:

 företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig t ill någon för-

summelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot

bolaget, eller

 på något annat sätt handlat  i strid med akt iebolagslagen,

årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt  mål beträffande revisionen av förslaget t ill disposit ioner

av bolagets vinst eller förlust , och därmed mit t  ut talande om

detta, är at t med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget

är förenligt  med akt iebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet , men ingen garant i

för at t  en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige

allt id kommer at t  upptäcka åtgärder eller försummelser som

kan föranleda ersät tningsskyldighet mot bolaget, eller at t  et t

förslag t ill disposit ioner av bolagets vinst  eller för lust  inte är

förenligt  med akt iebolagslagen.

Som en del av en revision enligt  god revisionssed i Sverige

använder jag professionellt  omdöme och har en professionellt

skept isk inställning under hela revisionen. Granskningen av

förvaltningen och förslaget t ill dispositioner av bolagets vinst

eller förlust  grundar sig f rämst på revisionen av räken-

skaperna. Vilka t illkommande granskningsåtgärder som utförs

baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i

risk och väsent lighet. Det innebär at t  jag fokuserar gransk-

ningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är

väsent liga för verksamheten och där avsteg och överträdelser

skulle ha särskild betydelse för bolagets situat ion. Jag går

igenom och prövar fat tade beslut , beslutsunderlag, vidtagna

åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mit t

ut talande om ansvarsf rihet . Som underlag för mitt  ut talande

om styrelsens förslag t ill dispositioner beträffande bolagets

vinst eller förlust  har jag granskat  om förslaget är förenligt

med akt iebolagslagen.

Uddevalla den datum som framgår av elekt ronisk underskrif t

Bjarne Fredriksson

Auktor iserad revisor
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-04-05 
 

 
§ 42 
Årsredovisning AB Edethus 2021 
Dnr KS 2022/152 
 
Sammanfattning 
AB Edethus årsredovisning för perioden 2020-01-01 – 2020-12-31 har inkommit till 
Kommunen. AB EdetHus förvaltar lokaler för kommunal verksamhet, industrilokaler, 
mark för exploatering, bostäder samt skogsmark. Förvaltningen omfattar administrativ 
och teknisk förvaltning, kapitalförvaltning samt genomförande av projekt för om-, till- 
och nybyggnationer. Förvaltningen omfattar även viss teknisk förvaltning av externt 
ägda fastigheter. Bolaget ägs i sin helhet av Lilla Edets kommun. 
 
Bolagets investeringar uppgick under 2021 till 21,3 mnkr jämfört med 25,9 mnkr 
föregående år. Pågående nyanläggningar uppgick på balansdagen till 17,5 mnkr (27,7 
mnkr). Under året har en del mindre projekt färdigställts och en del av 
underhållsåtgärder hamnar på balansräkningen på grund av K3. 
 
Årets resultat efter finansiella poster och skatt visar ett resultat på 1,6 mnkr (1,6 mnkr). 
 
Bolagets mål att ha en soliditet på 15 procent är satt av ägaren. Under året har bolaget 
uppnått 10,6 procent soliditet. Att bolagets soliditet inte uppnår 15 procent beror på 
underhållstakten som bolaget har för tillfället.  
 
Beslutsunderlag 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-24 
PM AB Edethus 2021 
Årsredovisning AB Edethus revisorerna 
Årsredovisning 2021 AB Edethus 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 270 tkr. vilket motsvarar 0,50 kr. per aktie 
 
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för AB Edethus 2021 
2. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunens ombud vid AB Edethus 

bolagsstämma följande instruktion: 
- rösta för att AB Edethus:s resultat- och balansräkning fastställs 
- rösta för ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande 

direktören 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2022-03-24 KS 2022/152 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
Årsredovisning 2021 AB Edethus 
 
Dnr KS 2022/152 
 
Sammanfattning 
AB Edethus årsredovisning för perioden 2020-01-01 – 2020-12-31 har inkommit till 
Kommunen. AB EdetHus förvaltar lokaler för kommunal verksamhet, industrilokaler, 
mark för exploatering, bostäder samt skogsmark. Förvaltningen omfattar administrativ 
och teknisk förvaltning, kapitalförvaltning samt genomförande av projekt för om-, till- 
och nybyggnationer. Förvaltningen omfattar även viss teknisk förvaltning av externt 
ägda fastigheter. Bolaget ägs i sin helhet av Lilla Edets kommun. 
 
Bolagets investeringar uppgick under 2021 till 21,3 mnkr jämfört med 25,9 mnkr 
föregående år. Pågående nyanläggningar uppgick på balansdagen till 17,5 mnkr (27,7 
mnkr). Under året har en del mindre projekt färdigställts och en del av 
underhållsåtgärder hamnar på balansräkningen på grund av K3. 
 
Årets resultat efter finansiella poster och skatt visar ett resultat på 1,6 mnkr (1,6 mnkr). 
 
Bolagets mål att ha en soliditet på 15 procent är satt av ägaren. Under året har bolaget 
uppnått 13,2 procent soliditet. Att bolagets soliditet inte uppnår 15 procent beror på 
underhållstakten som bolaget har för tillfället.  
 
 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-24 
PM AB Edethus 2021 
Årsredovisning AB Edethus revisorerna 
Årsredovisning 2021 AB Edethus 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 270 tkr. vilket motsvarar 0,50 kr. per aktie 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för AB Edethus 2021 
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunens ombud vid AB Edethus bolagsstämma 
följande instruktion: 
 
- rösta för att AB Edethus:s resultat- och balansräkning fastställs 
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- rösta för ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören 
 
 
 
 
 
Jörgen Karlsson 
Ekonomichef 
jorgen.karlsson@lillaedet.se 
 
 
Beslut expedieras till 
AB Edethus 
Kommunens ombud 
Ekonomichefen 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-04-05 
 

 
§ 43 
Årsredovisning LEFAB 2021 
Dnr KS 2022/139 
 
Sammanfattning 
Lilla Edets Fjärrvärme AB har inkommit med årsredovisning för 2021. Kommunens 
ägarandel i LEFAB är 50 procent. Bolaget började sin verksamhet år 1982 och har sitt 
säte i Lilla Edets kommun. Verksamheten omfattar produktion och distribution av 
värme i Lilla Edet till såväl företag som privatpersoner 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-24 
PM Lilla Edets Fjärrvärme AB 2021 
Granskningsrapport LEFAB 2021 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Årets vins uppgår till 1,3 mnkr. Styrelsen föreslår att utdelningen med hänvisning till 
bolagets goda likviditet sätts till 1 300 000 kr för det gångna året.  
 
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för LEFAB AB 2021 
2. Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunens ombud vid LEFAB:s 

bolagsstämma följande instruktion: 
- rösta för att LEFAB.s resultat- och balansräkning fastställs 
- rösta för ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande 

direktören 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2022-03-24 KS 2022/139 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
Årsredovisning LEFAB 2021 
 
Dnr KS 2022/139 
 
Sammanfattning 
Lilla Edets Fjärrvärme AB har inkommit med årsredovisning för 2021. Kommunens 
ägarandel i LEFAB är 50 procent. Bolaget började sin verksamhet år 1982 och har sitt 
säte i Lilla Edets kommun. Verksamheten omfattar produktion och distribution av 
värme i Lilla Edet till såväl företag som privatpersoner 
 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-24 
PM Lilla Edets Fjärrvärme AB 2021 
Granskningsrapport LEFAB 2021 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Årets vins uppgår till 1,3 mnkr. Styrelsen föreslår att utdelningen med hänvisning till 
bolagets goda likviditet sätts till 1 300 000 kr för det gångna året.  
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för LEFAB AB 2021 
Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunens ombud vid LEFAB:s bolagsstämma 
följande instruktion: 
 
- rösta för att LEFAB.s resultat- och balansräkning fastställs 
- rösta för ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören 
 
 
 
 
Jörgen Karlsson 
Ekonomichef 
jorgen.karlsson@lillaedet.se 
 
 
Beslut expedieras till 
LEFAB 
Kommunens ombud 
Ekonomichefen 
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Styrelsen och verkställande direktören för Lilla Edets Fjärrvärme AB avger följande årsredovisning för
räkenskapsåret 2021.
 
 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.
 
 
Förvaltningsberättelse
 
 
Verksamheten
 
Allmänt om verksamheten
Bolaget började sin verksamhet år 1982 och har sitt säte i Lilla Edets kommun. Verksamheten omfattar
produktion och distribution av värme i Lilla Edet till såväl företag som privatpersoner.
 
Under året har totalt 12 897 MWh (11 033 MWh) värme sålts till 57 (57) leveranspunkter och 41 kunder
(41). Största delen av energin har levererats av Essity, från biobränsleeldad panncentral. Utfallet på
värmeförsäljningen ligger på 103 % (88 %) av budgeterad volym. 
 
All inköpt värme har under året köpts från Essity som producerar värmen med huvudsakligen biobränsle.
Bolagets panncentral för reservdrift hålls tills vidare i driftmässigt gott skick inom befintligt miljötillstånd.
Vid några få tillfällen har panncentralen körts som reserv. 
 
Tack vare att 89% (91%) av värmeproduktionen från Essity skett med icke fossilt bränsle har andelen CO2
och svavel kunnat hållas mycket lågt. Bolaget har dessutom övergått till att elda fossilfri HVO. 
 
Drift och underhåll av bolagets anläggningar sköts på uppdrag av Vattenfall Heat Sweden, Vänersborg
som är certifierade enligt ledningssystemet ISO 45001 och ISO 14001.

Resultatet är i nivå med föregående års resultat. 

Styrelsen föreslår att utdelningen med hänvisning till bolagets goda likviditet sätts till 1 300 000 kr för det
gångna året.

Bolaget ägs till 50% av Lilla Edets Kommun, säte Lilla Edet, org.nr. 212000-1496 och till 50% av
Vattenfall AB, säte Solna, org.nr. 556036-2138.
 
Under räkenskapsåret fortsatte världen drabbas av Coronapandemin. Pandemin har inte haft någon större
negativ påverkan på bolaget varken under eller efter räkenskapsåret. Bolaget har heller inte sökt några
bidrag med anledning av pandemin.
 
Företaget har sitt säte i Lilla Edet.
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Flerårsöversikt (Tkr) 2021 2020 2019 2018  
Nettoomsättning 9 208 8 271 8 577 8 654  
Resultat efter finansiella poster 1 312 1 357 1 291 1 489  
Soliditet (%) 75,7 79,9 78,7 76,2  
Avkastning på totalt kap. (%) 9,4 10,1 10,1 10,3  
      

 
Förändring av eget kapital
 Aktie- Reserv- Balanserat Årets Totalt
 kapital fond resultat resultat  
Belopp vid årets ingång 2 000 000 400 000 3 512 492 1 302 404 7 214 896
Disposition enligt beslut
av årsstämman:   1 302 404 -1 302 404 0
Utdelning   -1 300 000  -1 300 000
Årets resultat    1 303 284 1 303 284
Belopp vid årets utgång 2 000 000 400 000 3 514 896 1 303 284 7 218 180
      

Resultatdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
 
balanserad vinst 3 514 896
årets vinst 1 303 284
 4 818 180
 
disponeras så att
till aktieägare utdelas  1 300 000
i ny räkning överföres 3 518 180
 4 818 180
 
Styrelsen föreslås bemyndigas att besluta om tidpunkt då utdelningen skall betalas.
 
Styrelsen anser att förslaget är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen enligt
följande redogörelse: Styrelsens uppfattning är att vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav
verksamhetens art, omfattning och risk ställer på storleken på det egna kapitalet, bolagets
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
 
Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
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Resultaträkning Not 2021-01-01

-2021-12-31
2020-01-01

-2020-12-31  
 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.      
Nettoomsättning  9 208 337  8 270 553  
Övriga rörelseintäkter  672 789  48 155  
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.  9 881 126  8 318 708  
      
Rörelsekostnader      
Råvaror och förnödenheter, värme  -6 473 943  -4 895 361  
Övriga externa kostnader  -1 525 435  -1 508 900  
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar  -573 648  -561 258  
Summa rörelsekostnader  -8 573 026  -6 965 519  
Rörelseresultat  1 308 100  1 353 189  
      
Finansiella poster      
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  5 719  3 816  
Räntekostnader och liknande resultatposter  -1 924  -360  
Summa finansiella poster  3 795  3 456  
Resultat efter finansiella poster  1 311 895  1 356 645  
      
Bokslutsdispositioner      
Förändringar av överavskrivningar  333 802  305 000  
Summa bokslutsdispositioner  333 802  305 000  
Resultat före skatt  1 645 697  1 661 645  
      
Skatter      
Skatt på årets resultat  -342 413  -359 241  
Årets resultat  1 303 284  1 302 404  
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Balansräkning Not 2021-12-31 2020-12-31  

 

TILLGÅNGAR      
      
Anläggningstillgångar      
      
Materiella anläggningstillgångar      
Maskiner och andra tekniska anläggningar 2 4 685 443  5 125 281  
Pågående nyanläggningar 3 805 356  0  
Summa materiella anläggningstillgångar  5 490 799  5 125 281  
      
Summa anläggningstillgångar  5 490 799  5 125 281  
      
Omsättningstillgångar      
      
Varulager m. m.      
Råvaror och förnödenheter  532 823  402 167  
Summa varulager  532 823  402 167  
      
Kortfristiga fordringar      
Kundfordringar  958 130  379 061  
Övriga fordringar  50 239  129 406  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  1 261 908  1 161 558  
Summa kortfristiga fordringar  2 270 277  1 670 025  
      
Kassa och bank      
Kassa och Bank  5 632 524  6 284 314  
Summa kassa och bank  5 632 524  6 284 314  
Summa omsättningstillgångar  8 435 624  8 356 506  
      
SUMMA TILLGÅNGAR  13 926 423  13 481 787  
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Balansräkning Not 2021-12-31 2020-12-31  

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER      
      
Eget kapital      
Bundet eget kapital      
Aktiekapital  2 000 000  2 000 000  
Reservfond  400 000  400 000  
Summa bundet eget kapital  2 400 000  2 400 000  
      
Fritt eget kapital      
Balanserat resultat  3 514 896  3 512 492  
Årets resultat  1 303 284  1 302 404  
Summa fritt eget kapital  4 818 180  4 814 896  
Summa eget kapital  7 218 180  7 214 896  
      
Obeskattade reserver      
Ackumulerade överavskrivningar  4 191 738  4 525 540  
Summa obeskattade reserver  4 191 738  4 525 540  
      
Kortfristiga skulder      
Leverantörsskulder  1 161 667  1 447 016  
Övriga skulder  180 323  1 805  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  1 174 515  292 530  
Summa kortfristiga skulder  2 516 505  1 741 351  
      
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  13 926 423  13 481 787  
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Noter
 
Not 1 Redovisningsprinciper
 
 
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag. 
 
Avskrivning
Tillämpade avskrivningstider:
Värmecentral   10 år
Kulvertledningar   25 år
Övriga makiner och inventarier  5 år
 
   

 
Not 2 Maskiner och andra tekniska anläggningar
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Ingående anskaffningsvärden 25 625 501 25 648 875  
Inköp 133 809 231 000  
Försäljningar/utrangeringar -537 349 -254 374  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 25 221 961 25 625 501  
    
Ingående avskrivningar -20 500 219 -20 193 335  
Försäljningar/utrangeringar 537 349 254 374  
Årets avskrivningar -573 648 -561 258  
Utgående ackumulerade avskrivningar -20 536 518 -20 500 219  
    
Utgående redovisat värde 4 685 443 5 125 282  
    

 
Not 3 Pågående nyanläggningar avseende materiella anläggningar
    
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Ingående anskaffningsvärden 0 0  
Inköp 805 356   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 805 356 0  
    
Utgående redovisat värde 805 356 0  
    

  2022-03-23 07:54:36 UTCSignerat 2812512 7 / 9Oneflow ID Sida186



Lilla Edets Fjärrvärme AB
Org.nr 556217-8086

8 (8)

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.

Lilla Edet den dag som framgår av vår elektroniska underskrift 

Christopher Kelleby Henrik Aleryd
Ordförande Verkställande direktör

Harry Berglund Roger Eriksson

Berit  Sanded 

Min revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av min elektroniska underskrift

Daniel Larsson 
Auktoriserad revisor 
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Deltagare

  LILLA EDETS FJÄRRVÄRME AKTIEBOLAG 556217-8086 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: HENRIK ALERYD

Henrik Aleryd

19731009-5570

2022-03-18 10:50:38 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Arne Christopher Kelleby

Christopher Kelleby

2022-03-21 14:17:42 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: HARRY BERGLUND

Harry Berglund

2022-03-18 12:04:54 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: ROGER ERIKSSON

Roger Eriksson

2022-03-22 14:55:39 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: BERIT SANDED

Berit Sanded

2022-03-23 07:38:43 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

 DANIEL LARSSON Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Sven Daniel Larsson

Daniel Larsson

2022-03-23 07:54:36 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
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     Till Lekmannarevisorn 

 

PM Lilla Edets Fjärrvärme AB år 2021 

Uppdrag och avgränsning 
PwC har i uppdrag att biträda lekmannarevisorn i Lilla Edets Fjärrvärme AB i deras 
granskning av bolagets verksamhet och interna kontroll (sakkunnigt biträde).  
 
Uppdraget omfattar en grundläggande granskning av verksamheten för 2021. 
Granskning omfattar följande: 
 

• Bolagsordning 

• Arbetsordning för styrelsen 

• Instruktion för VD 

• Styrelseprotokoll  

• Övriga styrande dokument  
 

Granskningen har genomförts med avseende på hur styrelsen tolkat och tillämpat 
ovanstående policys/dokument.  
 
Iakttagelser och bedömning 
 

• Bolagsordningen bedöms ha efterlevts under 2021. Ägardirektiv har inte 
upprättats för bolaget. Uppdatering av bolagsordningen och ägaravtal planeras 
framöver. 
 

• Policy- och övriga styrdokument bedöms i allt väsentlig ha efterlevts under 
året.  
 

• Riskanalys och intern kontrollplan har inte upprättats. 
 

• Arbetsordning för styrelse och instruktion för VD bedöms ha efterlevts under 
2021. 
 

• Inga fördjupade revisionsinsatser har genomförts under året.  
 

Göteborg den 1 mars 2022 
 
 
Fredrik Carlsson         
Certifierad kommunal revisor     
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-04-05 
 

 
§ 51 
Uppsiktsplikten över Soltak AB 
Dnr KS 2022/163 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska inom ramen för sin uppsiktsplikt, enligt 6 kap 1 § 
kommunallagen årligen, i beslut, pröva om kommunens aktiebolag har bedrivit sin 
verksamhet på ett sätt som är förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och 
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna, se 6 kap 9 § Kommunallagen. 
Om kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till 
kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder. 
 
Uppsiktsplikten ska leda fram till ett beslut som kan överklagas i enlighet med 13 kap 
kommunallagen. Beslutet ska delges kommunfullmäktige snarast.  
 
Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap kommunallagen vilket 
innebär att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och 
lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmar ska behandlas lika, förbud att lämna 
stöd åt enskild och förbud att ta högre avgift än som svarar mot kostnaderna för de 
tjänster som tillhandahålls, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller 
åtgärd medger undantag. 
 
Enligt ägardirektivet är bolagets verksamhet att med iakttagande av kommunala principer 
tillhandahålla ägarkommunerna stöd- och servicetjänster inom verksamhetsområdena 
löneadministration, ekonomiadministration, IT-drift och support. Bolaget kan också 
tillhandahålla tjänster inom växeltelefoni, gemensam upphandling, fordonsförsörjning, 
juridik mm, samt specialistfunktioner inom samhällsplanering och teknik. 
 
Lilla Edets kommun följer upp Soltak AB verksamhet på flera olika sätt under året: 

• Genom kundråd ekonomi, lön och IT och kommunchef 
• I uppföljnings-/avstämningsmöten med kommunchef och VD för SOLTAK AB 

 
Härtill kommer underlag såsom bolagets bolagsordning, ägardirektiv, årsredovisning 
och styrelseprotokoll. 
 
Vidare återrapporterar VD om bolagets verksamhet i kommunstyrelsen minst en gång 
per år. 
 
Bolaget har, som ovan beskrivits, bedrivit verksamhet inom de ramar som 
bolagsordning och ägardirektiv anger.  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-04-05 
 

Bedömningen är att den verksamhet som bolaget bedrivit under året har varit förenligt 
med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunchefen, daterad 2022-03-24 
Försäkran från Soltak AB 
 
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen noterar att Soltak AB, under verksamhetsåret 2021, har bedrivit sin 
verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten 
och i enlighet med de kommunala befogenheter som gäller för verksamheten. 
 
Beslutet delges kommunfullmäktige. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2022-03-24 KS 2022/163 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
Årlig uppsiktplikt över bolaget Soltak AB 
 
Dnr KS 2022/163 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska inom ramen för sin uppsiktsplikt, enligt 6 kap 1 § 
kommunallagen årligen, i beslut, pröva om kommunens aktiebolag har bedrivit sin 
verksamhet på ett sätt som är förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och 
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna, se 6 kap 9 § Kommunallagen. 
Om kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till 
kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder. 
 
Uppsiktsplikten ska leda fram till ett beslut som kan överklagas i enlighet med 13 kap 
kommunallagen. Beslutet ska delges kommunfullmäktige snarast.  
 
Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap kommunallagen vilket 
innebär att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och 
lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmar ska behandlas lika, förbud att lämna 
stöd åt enskild och förbud att ta högre avgift än som svarar mot kostnaderna för de 
tjänster som tillhandahålls, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller 
åtgärd medger undantag. 
 
Enligt ägardirektivet är bolagets verksamhet att med iakttagande av kommunala principer 
tillhandahålla ägarkommunerna stöd- och servicetjänster inom verksamhetsområdena 
löneadministration, ekonomiadministration, IT-drift och support. Bolaget kan också 
tillhandahålla tjänster inom växeltelefoni, gemensam upphandling, fordonsförsörjning, 
juridik mm, samt specialistfunktioner inom samhällsplanering och teknik. 
 
Lilla Edets kommun följer upp Soltak AB verksamhet på flera olika sätt under året: 

• Genom kundråd ekonomi, lön och IT och kommunchef 
• I uppföljnings-/avstämningsmöten med kommunchef och VD för SOLTAK AB 

 
Härtill kommer underlag såsom bolagets bolagsordning, ägardirektiv, årsredovisning 
och styrelseprotokoll. 
 
Vidare återrapporterar VD om bolagets verksamhet i kommunstyrelsen minst en gång 
per år. 
 
Bolaget har, som ovan beskrivits, bedrivit verksamhet inom de ramar som 
bolagsordning och ägardirektiv anger.  
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sid 2/2 

Bedömningen är att den verksamhet som bolaget bedrivit under året har varit förenligt 
med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunchefen, daterad 2022-03-24 
Försäkran från Soltak AB 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar att Soltak AB, under verksamhetsåret 2021, har bedrivit sin 
verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten 
och i enlighet med de kommunala befogenheter som gäller för verksamheten. 
 
Beslutet delges kommunfullmäktige. 
 
 
 
 
Elisabeth Linderoth 
Kommunchef 
elisabeth.linderoth@lillaedet.se 
 
 
Beslut expedieras till 
Pertti Heina, VD Soltak AB 
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 Dokumentnamn    
 Styrelsens försäkran till kommunstyrelsen
  
   
 Datum   
 2022-02-11  

 

Styrelsens försäkran till kommunstyrelsen  
 
Kommunstyrelsen (KS) i Kungälvs kommun, Lilla Edets kommun, Stenungsunds kommun och Tjörns 
kommun skall årligen pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag som kommunen helt eller 
delvis äger eller annars har intresse i enligt 3 kap 17-18 §§ KL under föregående kalenderår har varit 
förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. Beslutet skall delges fullmäktige snarast. Finner KS att brister förelegat skall de samtidigt 
lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.  
 
Styrelsen har under det gångna året följt verksamheten genom presidiemöten, styrelsemöten och 
ägardialoger. I allt som kommit till vår kännedom är vår uppfattning att bolaget har bedrivit sin 
verksamhet förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna.  
 
För styrelsens räkning 
 
 
 
 
Åke Sparringsjö   Lars Ivarsbo  
Styrelsens ordförande, SOLTAK AB  Styrelsens vice ordförande, SOLTAK AB 
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Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-04-05 
 

 
§ 45 
Yttrande över ansökan om förordnande som borgerlig 
vigselförrättare 
Dnr KS 2022/167 
 
Sammanfattning 
Madeleine Librén har, hos Länsstyrelsen, ansökt om förordnande som borgerlig 
vigselförrättare i Lilla Edets kommun. 
 
Lilla Edets kommun ges tillfälle att inkomma med yttrande om kommunens behov av 
vigselförrättare är tillgodosett eller om kommunen är i behov av ytterligare 
vigselförrättare. 
 
Lilla Edets kommun har 4 vigselförrättare. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-17 
Remiss från Länsstyrelsen, daterad 2022-03-14 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Det utgår ingen ersättning till borgerliga vigselförrättare i Lilla Edets kommun.  
 
Yrkande 
Julia Färjhage (C) 
Kommunfullmäktige anser att kommunen kan ha behov av fler vigselförrättare och 
nominerar Madeleine Librén till uppdraget. 
 
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige anser att kommunen kan ha behov av fler vigselförrättare och 
nominerar Madeleine Librén till uppdraget. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2022-03-17 KS 2022/167 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
Yttrande över ansökan om förordnande som borgerlig 
vigselförrättare 
 
Dnr KS 2022/167 
 
Sammanfattning 
Madeleine Librén har, hos Länsstyrelsen, ansökt om förordnande som borgerlig 
vigselförrättare i Lilla Edets kommun. 
 
Lilla Edets kommun ges tillfälle att inkomma med yttrande om kommunens behov av 
vigselförrättare är tillgodosett eller om kommunen är i behov av ytterligare 
vigselförrättare. 
 
Lilla Edets kommun har 4 vigselförrättare. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-17 
Remiss från Länsstyrelsen, daterad 2022-03-14 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Det utgår ingen ersättning till borgerliga vigselförrättare i Lilla Edets kommun.  
 
 
Förslag till beslut 
Ärendet överlämnas utan beslutsförslag. 
 
 
 
Maria Olegård 
Administrativ chef 
maria.olegard@lillaedet.se 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2022-04-19 KS 2022/213 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
Komplettering av kommunstyrelsens delegationsordning 
 
Dnr KS 2022/213 
 
Sammanfattning 
Vid senaste revideringen av kommunstyrelsens delegationsordning föll följande 
delegation bort: 
 

6.6 Beslut om 
registreringslotterier 

 Registrator 

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-19 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar ovanstående komplettering av kommunstyrelsens 
delegationsordning. 
 
 
 
Maria Olegård 
Administrativ chef 
maria.olegard@lillaedet.se 
 
 
Beslut expedieras till 
Maria Olegård, administrativ chef 
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Delegeringsbeslut 

    

           

        
   

Utskriven av: 
 

Maria Olegård 
 

 

Utskriftsdatum: 
 

2022-04-14 
      

           

  
      

 

 
 

 
 

      

 

Beslutsfattare: 
 

Alla 
 

      

 

Kategori: 
 

Alla 
 

      
 

Beslutsinstans: 
  

Kommunstyrelsen 
 

      

 

Sammanträdesdatum: 
 

2022-04-26 
 

      

 

 
 

 
 

      

           

 

    

  

 Beskrivning Paragraf 
Datum Avsändare/Mottagare  

Ärendenummer Ärendemening Kategori 
   

 Makupplåtelseavtal Vattenfall, Edet 1:2 Maria Wagerland §10/2022 

2022-03-22   

KS 2022/154 Markupplåtelseavtal, Vattenfall Övriga delegeringsbeslut 
   
 Protokoll KSAU 2022-03-08 Maria Olegård §5/2022 

2022-03-11   

        Övriga delegeringsbeslut 
   
 Köpebrev Ström 1:201 Maria Wagerland §14/2022 

2022-04-08 LILLA EDETS KOMMUN  

KS 2021/108 Köpeavtal Ström 1:201 Övriga delegeringsbeslut 
   
 Markupplåtelseavtal Vattenfall, Edet 1:4 Maria Wagerland §9/2022 

2022-03-22   

KS 2022/154 Markupplåtelseavtal, Vattenfall Övriga delegeringsbeslut 
   
 Yttrande Hussvalan 1 - bergvärme Maria Wagerland §12/2022 

2022-04-01   

KS 2022/192 Yttranden till Miljöenheten, samlingsärende 2022 Övriga delegeringsbeslut 
   
 Godkännande av förrättning_O212316 Maria Wagerland §11/2022 

2022-04-01   

KS 2022/12 Lantmäteriförrättningar 2022, samlingsärende Övriga delegeringsbeslut 
   
 Uppsägning av lägenhetsarrende 

(nyttjanderättsavtal) 
Maria Wagerland §15/2022 

2022-04-13   

 

203



    

    
  

Sidan  2 av 3 
 

    

 

KS 2022/214 Uppsägning av arrendeavtal  
Fastighet: Edet 2:44/del av Edet 2:44 
 

Övriga delegeringsbeslut 

   
 Yttrande Liljekonvaljen 1 - bergvärme Maria Wagerland §13/2022 

2022-04-01   

KS 2022/192 Yttranden till Miljöenheten, samlingsärende 2022 Övriga delegeringsbeslut 
   
 Tjänstetillsättning Säkerhetssamordnare, 202218 David Morgardt §1/2022 

2022-03-02   

KS 2022/134 Tjänstetillsättning Säkerhetssamordnare, 202218 Tjänstetillsättning 

   
 Tjänstetillsättning Registrator, 202212 Maria Olegård §4/2022 

2022-03-02   

KS 2022/135 Tjänstetillsättning Registrator, 202212 Tjänstetillsättning 

   
 P-tillstånd för rörelsehindrade beviljat Carolina Allvin Bromar 

§8/2022 
2022-03-17 ***Sekretess***  

KS 2022/144 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade Parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade 

   
 P-tillstånd för rörelsehindrade beviljat Carolina Allvin Bromar 

§9/2022 
2022-03-17 ***Sekretess***  

KS 2022/153 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade Parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade 

   
 Köpebrev Ström 1:206 Maria Wagerland §8/2022 

2022-03-15 LILLA EDETS KOMMUN  

KS 2022/157 Köpebrev, Ström 1:206  
 

Övriga delegeringsbeslut 

   
 P-tillstånd för rörelsehindrade beviljat Carolina Allvin Bromar 

§11/2022 
2022-03-29 ***Sekretess***  

KS 2022/155 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade Parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade 

   
 P-tillstånd för rörelsehindrade beviljat Carolina Allvin Bromar 

§10/2022 
2022-03-29 ***Sekretess***  

KS 2022/180 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade Parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade 

   
 P-tillstånd för rörelsehindrade beviljat Carolina Allvin Bromar 

§12/2022 
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2022-04-07 ***Sekretess***  

KS 2022/205 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade Parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade 

   
 Val av dataskyddsombud för kommunstyrelsen Elisabeth Linderoth §1/2022 

2022-04-08 Emma Zetterström  

KS 2021/51 Val av dataskyddsombud för kommunstyrelsen  Övriga delegeringsbeslut 
   
 Fullmakt inför kommunens talan inför 

polismyndigheten 
Julia Färjhage §2/2022 

2022-04-12   

KS 2022/206 Fullmakt för kommunens talan inför 
polismyndigheten 

Ordförandebeslut 
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Inkomna skrivelser och rapporter  

Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser 

KS 2022.888      Protokoll 2022-03-23 + bilaga  ÖFN 

KS 2022.900      GR § 352 – Val av ledamöter social välfärd GR 

KS 2022.951      Skrivelse, Presentation medlemssamråd SBRF  

 
Förslag till beslut 
Xnämnden antecknar informationen 
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From:                                 Anne-Marie Stotzer
Sent:                                  Thu, 24 Mar 2022 07:24:53 +0000
To:                                      kommun@orust.se; kommun@tjorn.se; Kommunen; kristina.bexer@orust.se; 
magdalena.patriksson@tjorn.se; Maria Olegård; Pia
Subject:                             Överförmyndarnämndens protokoll 2022-03-23
Attachments:                   Protokoll 2022-03-23 utskick offentlig.pdf, Bilaga Uppföljning intern kontrollplan 
ÖFN 2021.docx

Hej! 
 
Översänder protokoll samt 1 bilaga. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Anne-Marie Stotzer 
Administratör 
 
Administrativa funktionen; Överförmyndarenheten för Lilla Edet, Orust, 
Tjörn och  Stenungsunds kommun. 
444 82 Stenungsund 
Besöksadress: Strandvägen 15 Stenungsund
Telefon: 0303-73 82 23 (säkrast måndag-torsdag 10.00-11.00) 
 
 
E-post: overformyndaren@stenungsund.se 
Hemsida: www.stenungsund.se

 
Information om behandling av personuppgifter För att Stenungsunds kommun ska kunna utföra sitt uppdrag och 
besvara ditt meddelande kommer kommunen att behandla dina personuppgifter. Läs gärna mer om hur 
kommunen behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du har som registrerad: 
www.stenungsund.se/personuppgifter
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN 
LILLA EDET • ORUST • TJÖRN • STENUNGSUND 

 

PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2022-03-23 

 

 

 

 

1 

 

Sammanträdesdatum 2022-03-23 

Tid: 15:00-15:30 

Plats: Rodret 

 

Beslutande 

Annika Andersson (L), mötets ordförande 

Monica Norin Gillenius (L), ersätter Claes Olsson (S) 

Anders Tenghede (V), ersätter Lars-Erik Anderström (M) 

Anders Wingård (FO) 
    

Ersättare 

Inga ej tjänstgörande ersättare närvarande 

 

Övriga närvarande 

Elin Sige, handläggare, §§ 8-14 

Annelie Wallin, handläggare, §§ 8-14 

Sekreterare Camilla Holmgren 

 

Justeringsdag: 2022-03-23 

 

Justerare: Anders Wingård (FO) 

 

 

 

 

Camilla Holmgren Annika Andersson (L) Anders Wingård (FO) 

sekreterare ordförande justerare 
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN 
LILLA EDET • ORUST • TJÖRN • STENUNGSUND 

 

PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2022-03-23 

 

 

 

 

2 

 

Tillkännagivande om justerat protokoll 

 
Protokollet har justerats. Justeringen har gjorts offentlig genom anslagsbevis på kommunens 

digitala anslagstavla. 

 

Överförmyndarnämnden för Lilla Edet, Orust, Tjörn och Stenungsund 

 

Justeringsdatum: 2022-03-23 

Paragrafer: 8-14 

Datum då anslaget sätts upp: 2022-03-23 

Datum då anslaget tas ner: 2022-04-14 

 

Förvaringsplats för protokoll: Överförmyndarenheten 

 

 

 

 

Camilla Holmgren 

Sekreterare 
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN 
LILLA EDET • ORUST • TJÖRN • STENUNGSUND 

 

PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2022-03-23 

 

 

 

 

3 

 

 

§ 8 

  

Fastställande av föredragningslistan 

 

 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden beslutar att fastställa föredragningslistan enligt förslag. 
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN 
LILLA EDET • ORUST • TJÖRN • STENUNGSUND 

 

PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2022-03-23 

 

 

 

 

4 

 

§ 9 Ärendenr 8668/Dnr 114  

 

Begäran om entledigande av förvaltare (Akt nr 8668)  

Sekretess 

_______________________ 
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN 
LILLA EDET • ORUST • TJÖRN • STENUNGSUND 

 

PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2022-03-23 

 

 

 

 

5 

 

§ 10 Ärendenr 8894/Dnr 79 

 

Begäran om samtycke till nyttjanderätt: avtal avseende temporär 

upplåtelse av mark för byggväg (Akt nr 8894) 

 

Sekretess 

_______________________ 
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN 
LILLA EDET • ORUST • TJÖRN • STENUNGSUND 

 

PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2022-03-23 

 

 

 

 

6 

 

§ 11  Ärendenr 9487/Dnr 8, Ärendenr 9488/Dnr 8 

 

Begäran om samtycke till avstående från arv bestående av skulder (Akt 

9487, 9488) 

 

Sekretess 

_______________________ 
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN 
LILLA EDET • ORUST • TJÖRN • STENUNGSUND 

 

PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2022-03-23 

 

 

 

 

7 

 

 

§ 12 Ärendenr 9441/Dnr 42  

 

Begäran om samtycke till fastighetsförsäljning i dödsbo (Akt nr 9441) 

 

 

Sekretess 

_______________________ 
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN 
LILLA EDET • ORUST • TJÖRN • STENUNGSUND 

 

PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2022-03-23 

 

 

 

 

8 

 

§ 13 Dnr ÖFN 2021/2  

 

Uppföljning Intern kontrollplan Överförmyndarnämnden 2021 

 

 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden noterar informationen och beslutar att överlämna uppföljningen till 

kommunstyrelsen för kännedom. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen kap. 6 § 6 ska nämnderna var och en inom sitt område se till att den 

interna kontrollen är tillräcklig. Intern kontroll är en process som är en del av styrsystemet i 

kommunen. Den interna kontrollen ska bidra till att säkerställa att fastställda mål uppnås, att 

verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt samt att tillämpliga lagar, 

föreskrifter, riktlinjer efterlevs.  

 

Internkontrollplanen innehåller tre identifierade riskområden med plan för uppföljning. 

Riskområdena är graderade i risk och väsentlighet. Insatser görs för att mäta förekomsten av 

den beskriva risken och åtgärder vidtas för att undvika att risken blir verklighet. 

En helårsuppföljning är nu gjord och presenteras för överförmyndarnämnden.  

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-03-03 

Bilaga - Uppföljning intern kontrollplan ÖFN 2021 daterad 2022-03-03 

 

 

Beslutet skickas till:  

Lilla Edet kommun  

Orust kommun 

Tjörns kommun   

Stenungsunds kommun  
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN 
LILLA EDET • ORUST • TJÖRN • STENUNGSUND 

 

PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2022-03-23 

 

 

 

 

9 

 

§ 14 

 

Information från verksamheten 

 
Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden noterar informationen. 

 

Sammanfattning 

 

• Information från verksamheten 

Länsstyrelsen kommer på den årliga inspektionen 20 april.  

 

• Uppföljning verksamhetsmål 

- Det återstår 3 redovisningar för 2020 som inte är färdiggranskade ännu.  

          I två av dem pågår kommunicering för anmärkning och det tredje är ett mycket  

          komplext ärende där huvudmannen är avliden och har haft företag. 

-  541 årsräkningar ska inkomma för 2021 och 487 har inkommit.  

          76 av dessa är granskade.  
-     Tre ställföreträdare har 10 uppdrag och en har 11 uppdrag (varav endast 4 med            

     redovisningsskyldighet)  

-     Årliga kontrollerna av ställföreträdare har inte påbörjats ännu. 

 

• Aktuella domar - inga domar att redovisa 
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Bilaga Dnr ÖFN 2021/2
2022-03-03

 
Helena Maxon 
 
 
Bilaga – Uppföljning intern kontrollplan ÖFN 2021 
 
  
Begreppsförklaring 

Riskområden - Beskrivning av den risk som ligger till grund för kontrollmomentet. 

Risk och väsentlighetsgrad - Sammanlagda risk och väsentlighetsgrad utgör prioriteringsgrund för 
riskområden. 

Risk/sannolikhet att något går fel/inte fungerar rangordnas enligt följande skala:  
1. Osannolik - Har aldrig hänt förr, förväntas inte hända inom överskådlig framtid. 
2. Mindre sannolik - Finns kända fall, kan hända inom fem år. 
3. Möjlig - Finns flera kända fall, förväntas hända inom 

fem år. 
4. Sannolik - Har inträffat förr, förväntas hända inom 

12 månader. 
 
Väsentlighet/konsekvens om något går fel/inte fungerar 
rangordnas enligt följande skala:  
1. Försumbar – Exempelvis: Huvudmannen kommer 

inte att lida någon rättsförlust pga detta. 
2. Lindrig – Exempelvis: Påverkar troligen inte 

huvudmannen ekonomiskt eller att hen lider 
rättsförlust.   

3. Kännbar – Exempelvis: Kan påverka 
minderårig/huvudman så att hen lider någon typ av 
rättsförlust.  

4. Allvarlig – Exempelvis: Huvudmannen har ingen 
som kan företräda hen, minderårig eller huvudman kan lida ekonomisk eller annan skada. Felaktig 
kostnad för kommun/skattebetalare.  

 
Kontrollmoment - Konkreta åtgärder som vidtas för att motverka, minimera eller i vissa fall 
eliminera riskerna. Exempel på detta kan vara rutiner, arbetssätt, processer 

Kontrollmetod - Beskrivning av hur, när och hur frekvent kontrollmomentet ska genomföras. 

Utfall - resultat av granskning 

Eventuella åtgärder - utifrån utfall genomföra åtgärder för att minska risken 

 

 

 

1 2 3 4

1 1 2 3 4

2 2 4 6 8

3 3 6 9 12

4 4 8 12 16

Ri
sk

gr
ad

 (s
an
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he
t)

Väsentlighetsgrad (konsekvens)
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Bilaga Dnr ÖFN 2021/2
2022-03-03

Riskområde 
Risk och 
väsentlighet 

Kontrollmoment Kontrollmetod Utfall Åtgärder 

Risk att det finns 
handlingar 
arkiverade som 
borde gallrats 
 
Riskvärde 
Risk: 4 
Väsentlighet: 3  
Totalt: 12 
Ansvarig: 
Administrativ 
chef 

Ny 
dokumenthanteringsplan  
med tillhörande 
plock/gallringslista. 
 
Rutiner framtagna för 
hur gallring ska göras 
vid avslut av ärenden  

Stickprov av 20 
arkiverade akter som 
är äldre än 3 år för att 
se om 
dokumenthanterings-
planen följs. 

Uppföljning 20 juli 
2021 
I femton av akterna 
har gallring ej 
påbörjats.  
I tre av akterna har 
gallring gjorts men ej 
helt korrekt 
I två av akterna har 
gallring skett helt 
enligt 
dokumenthanterings-
planen 

Ytterligare information 
och utbildning till 
arkivredogörare och 
övriga medarbetare.  
 
Förtydligande av 
plocklistan.  
 
Riskområdet bör vara 
med även 
nästkommande år. 

Risk att 
sekretessklassade 
uppgifter eller 
känsliga 
personuppgifter 
röjs/lämnas ut 
 
Riskvärde 
Risk: 3 
Väsentlighet: 2 
Totalt: 6 
Ansvarig: 
Administrativ 
chef 

Finns rutin om att 
känsliga 
personuppgifter inte får 
sändas via e-post. 
 
 
Tjänsteskrivelser som 
innehåller  
sekretessuppgifter  
trycks på rosa papper till 
de förtroendevalda. 

Stickprov av 20 sända 
e-postmeddelande för 
att se om de innehåller 
känsliga uppgifter. 
 
 
Kontroll på två 
sammanträden om alla 
rosa handlingar 
återlämnats. 

Uppföljning 20 juli 
2021; 
20 sända e-post svar 
på inkomna frågor till 
överförmyndarmailen 
har kontrollerats.  
18 av dessa innehöll 
inga sekretess eller 
känsliga uppgifter 
2 st vidarebefordrade 
till handläggare där 
person nr fanns med.  
 
Kontroll på ett 
ordinarie sammanträde 
och ett 
extrasammanträde 
under hösten 2021. 
Vid extra- 
sammanträdet är 
samtliga rosa 
inlämnade. Vid 
ordinarie är 6 av 8 rosa 
inlämnade och två av 
dessa lämnades i 
efterhand, vid 
nästkommande möte.   

Ytterligare 
utbildningsinsatser för 
att uppmärksamma på 
att  
även internt 
vidarebefordrade e-
post inte får innehålla 
känsliga uppgifter. 
 
 
 
 
Ytterligare 
informationsinsats till 
de förtroendevalda.  
 
Från och med 
sammanträde i mars 
2022 kommer det att  
bockas av vilka som 
har återlämnat. 
Återkoppling till de  
som inte lämnar in 
med information om 
att det ska inlämnas 
vid nästa 
sammanträde.  
 
Fortsätta som tidigare 
med att inte sända ut 
rosa handlingar till de 
som anmält förhinder. 
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Bilaga Dnr ÖFN 2021/2
2022-03-03

Riskområde 
Risk och 
väsentlighet 

Kontrollmoment Kontrollmetod Utfall Åtgärder 

Risk att 
personuppgifter 
inte behandlas i 
enlighet med 
dataskyddsföror
dningen (GDPR) 
 
Riskvärde 
Risk: 2 
Väsentlighet: 3 
Totalt: 6 
Ansvarig: 
Administrativ 
chef 
 

Överförmyndarnämnden 
är ytterst ansvariga för 
hur personuppgifter 
behandlas  
Enligt 
dataskyddsförordningen 
(EU 2016/679) ska en 
personuppgiftsansvarig 
tillhandahålla den 
registrerade viss 
information om 
personuppgiftsbehandlin
gar som sker under 
dennes ansvar.   
Idag hanterar 
verksamheten flertalet 
personuppgifter och har 
ett arbetssätt för att följa 
lagstiftningen 

Stickprovskontroll av 5 
(motsvarar drygt 10 % 
av blanketterna) 
blanketter med 
personuppgifter.   
Framgår det på 
blanketten var 
personen kan finna 
information om: 
• Ändamål med 

behandlingen 
• Rättslig grund för 

behandlingen  
• Vilka 

personuppgifter 
som behandlas  

• De registrerades 
rättigheter  

• Information om 
hur man klagar till 
tillsynsmyndighet  

Kontrollerat tre e-
tjänster, uttag spärrat 
konto, begäran om 
entledigande samt 
intresseanmälan.  
Samtliga dessa har 
information kring hur 
personuppgifter 
behandlas och orsak 
till att de behandlas.  
 
Kontroll av två 
utskrivbara blanketter, 
en för jämkning av 
ställföreträdarskap och 
en för ansökan om 
uttag från spärrat 
konto (gällande 
omyndig). På dessa 
blanketter saknades 
det information kring 
personuppgifts- 
behandling. Finns 
endast på hemsidan, ej 
på blanketterna. 

Uppdatera blanketter 
som är utskrivbara så 
att det står information 
på blanketten kring 
personuppgifts-
behandling, alternativt 
på en bilaga som 
skrivs ut automatiskt. 
Åtgärden ska 
genomföras under 
2022. 
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From:                                 Gunnel Rydberg
Sent:                                  Fri, 25 Mar 2022 08:37:55 +0000
To:                                      kommun@stenungsund.se; Kommunen
Cc:                                      Mona Dieng; Sara Nordenhielm; Diarium; raetan@hotmail.com
Subject:                             Expediering beslut i GR:s förbundsstyrelse § 352 - Val av ledamöter i styrgruppen 
för social välfärd
Attachments:                   Protokollsutdrag § 352.pdf

Till kommunstyrelsen!
 
Val av ledamöter i styrgruppen för social välfärd 

Här expedieras beslut § 352 från Göteborgsregionens (GR:s) förbundsstyrelse 2022-03-18 
enligt rubrik.  

Med vänlig hälsning                                         

Gunnel Rydberg 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
 

 
Gunnel Rydberg
Förbundssekreterare
Göteborgsregionen (GR)
Förbundsledningen 
Telefon: 031-335 50 74
SMS: 070-206 90 36
www.goteborgsregionen.se 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
 
Följ oss 
www.facebook.com/goteborgsregionen
www.linkedin.com/company/goteborgsregionen
 
Prenumerera
www.goteborgsregionen.se/nyhetsbrev
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Justeras:   1 (1) 
 

Förbundsstyrelsen 

Protokoll 2022-03-18 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Plats: GR, Anders Personsgatan 8 

 

Protokollsutdrag 

§ 352. Val av ledamöter i styrgruppen för social välfärd 

Diarienummer: 2022-00015, 2020-00097 

Beslut 

Eva Falkenkvist (SD), Stenungsund, väljs till ny ledamot i styrgruppen för 

social välfärd fram till och med nuvarande mandatperiod.   

 

Mona Burås Dieng (S), Lilla Edet, väljs till ny ledamot i styrgruppen för social 

välfärd fram till och med nuvarande mandatperiod 

Sammanfattning av ärendet  

Alexandra Odelsheim (SD), Stenungsund, har avsagt sig uppdraget som 

ledamot i  GR:s styrgrupp för social välfärd. Till ny ledamot i styrgruppen 

föreslår GR:s valberedning Eva Falkenkvist (SD), Stenungsund.  

Linda Holmer Nordlund (V), Lilla Edet, har avsagt sig uppdraget som 

ledamot i  GR:s styrgrupp för social välfärd. Till ny ledamot i styrgruppen 

föreslår GR:s valberedning Mona Burås Dieng (S), Lilla Edet.  

 

Skickas till  

Stenungsunds kommun 

Lilla Edets kommun 

 

 

 

Vid protokollet: 

 

Gunnel Rydberg 

Förbundssekreterare 

 

 

Justeras: 

Axel Josefson  

Ordförande 

 

  

Marina Johansson  

Justerare 
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Förbundsutökning RSG
2022-03-23

Gemensamt medlemssamråd RSG och SBRF kl. 18:30-19:30
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Medlemsansökningar har inkommit

• Var och en av kommunerna Stenungsund, Lilla Edet och Tjörn har 
kring månadsskiftet januari/februari 2022 ansökt om medlemskap i 
RSG.

Av RSG:s Förbundsordning framgår följande

16 § Inträde av ny medlemskommun 

Om ytterligare kommun eller sammanslutning av kommuner önskar bli medlem i 
kommunalförbundet ska sådan ansökan behandlas av förbundsfullmäktige. Beslut om 
anslutning av ny kommun fattas av medlemskommunernas fullmäktige som också beslutar 
om de justeringar av förbundsordningen som kan föranledas av att ny medlemskommun 
inträder i kommunalförbundet.
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Beslutsprocess
Beslut om anslutning av nya kommuner till RSG

Beslutas av RSG:s medlemskommuner

• Beslut om anslutning av nya kommuner

• Beslut om reviderad Förbundsordning

• Vid behov avtal för reglering av specifika frågor

Beslutas av RSG:s Förbundsfullmäktige - följdändringar

• Ev. reviderad Arbetsordning för förbundsfullmäktige

• Ev. reviderat Reglemente för förbundsstyrelsen

• Ev. reviderat Revisorernas reglemente
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Beslutsprocess tidplan
Beslut om anslutning av nya kommuner till RSG

• Medlemssamråd 28 okt 2021

• Extrainsatt gemensamt medlemssamråd (RSG SBRF) 2 dec 2021

• Extrainsatt medlemssamråd 10 mars 2022

• Extrainsatt medlemssamråd och gemensamt medlemssamråd (RSG + SBRF) 23 mars 

• Medlemssamråd 7 april

• Förbundsstyrelsen 21 april (ev senare, innan 11 maj)

• Extra Förbundsfullmäktige 11 maj

• Beslut hos medlemskommunerna maj-okt (i Gbg: KS 17/8 och 21/9, KF 6/10)

• Datum för anslutning den 1 januari alt 1 mars 2023
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Revidera förbundsordningen

Huvudfrågor för mötet idag:

1. Politisk representation i Förbundsfullmäktige och Förbundsstyrelsen

2. Ekonomiska frågor - medlemsavgift för nya medlemmar, infasning
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Politisk representation
i Förbundsstyrelsen och Förbundsfullmäktige
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Förbundsordningen 5 § Förbundsfullmäktige

Nuvarande fördelning:

Totalt 21 ledamöter 21 ersättare

Göteborg 11 ledamöter 11 ersättare

Övriga 2 ledamöter (10) 2 ersättare (10)

Presidiet: 

Ordförande 

Vice ordförande

Ändringsförslag 

Totalt 33 ledamöter 33 ersättare

Göteborg 17 ledamöter 17 ersättare

Övriga 2 ledamöter (16) 2 ersättare (16)

Presidiet: 

Ordförande: ”Kranskommunerna”

Förste vice ordförande: Göteborg

Andre vice ordförande: Göteborg
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Förbundsordningen 6 § Förbundsstyrelsen

Nuvarande fördelning:

Totalt 16, 9 ledamöter 7 ersättare

Göteborg 4 ledamöter 2 ersättare

Övriga 1 ledamöter (5) 1 ersättare (5)

Presidiet: 

Ordförande 

Vice ordförande

Ändringsförslag

Totalt 25, 14 ledamöter 11 ersättare

Göteborg 6 ledamöter 3 ersättare

Övriga 1 ledamöter (8) 1 ersättare (8)

Presidiet: 

Ordförande: Göteborg

Förste vice ordförande: ”Kranskommunerna”

Andre vice ordförande: Göteborg
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Ekonomi
Medlemsavgift för nya medlemmar, infasning

231



Förbundsordningen 10 §
Medlemskommunernas andel i tillgångar och skulder

Medlemsavgift för räddningstjänstverksamhet

• Medlemsavgiftens konstruktion beslutades 2018 – en fast modell

• Modellen beräknas efter tre parametrar

Medlemsavgift för pensionskostnader

• Pensionskostnader beräknas separat  

- grundprincipen är att RSG är kostnadsneutral

- avräkning sker årligen med varje medlemskommun
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Medlemsavgiftens tre beräkningsdelar
• ANTAL INVÅNARE 

442 kr/invånare (befolkningsmängd SCB statistik per 2015-11-01)

• LANDAREAL

16 500 kr/kvadratkilometer (landareal SCB statistik per 2015-01-01)

• KOMMUNSPECIFIK RISK

- ”storstadens täta befolkning, komplexa byggnader och infrastruktur samt

hamnar och industrier varav ett antal klassificeras som farlig verksamhet”

75 miljoner kronor grundavgift Göteborgs stad (värde i 2015 års nivå)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• INTRÄDESAVGIFT och INFASNING – belopp, tidplan

233



Olika nivåer och förutsättningar

• Modellen för medlemsavgiften fungerar när medlemskommunernas 
räddningstjänstverksamhet håller samma nivå. 

• RSG medlemskommuner har byggt upp förbundet och ska inte finansiera 
tillkommande kommuners uppbyggnad.

• SBRF har stora brister utifrån genomförd utredning, exempelvis
─ operativ förmåga
─ förebyggande förmåga
─ utbildning/kompetens
─ verksamhetsstöd
─ arbetsmiljö 
─ outvecklad myndighetsfunktion

• Skillnaden mellan RSG och SBRF justeras inte på ett år trots höga ambitioner 
för innevarande år.

• Det kommer att bli kostsamt och tidskrävande att uppnå en bättre balans.
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Ekonomisk obalans

Medlemsavgift i RSG för Stenungsund, Tjörn och Lilla Edet blir enligt 
modellen för antal invånare och landareal totalt 

ca 41,0 mkr.

Kommunbidragen (exkl budgeterad pension) i SBRF för 2022 

ca 66,0 mkr. 

Differens 66,0 – 41,0 = minus 25 mkr 

Kommunspecifika risker

• Tjörn och Lilla Edet har inget som direkt ”sticker ut”

• Stenungsund har ”farlig verksamhet” som är angeläget att ta ut 
risktillägg/grundavgift för. 
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Kommunspecifik risk Stenungsund

• Stenungsunds kommun har idag 9 farliga verksamheter enligt 2 kap 4 § LSO, varav 7 är Sevesoklassade i den högre 
nivån. De Sevesoklassade anläggningarna ligger i nära anslutning till varandra samt i nära anslutning till bostäder och 
annan bebyggelse vilket medför större risk för människors liv och hälsa samt egendom och miljö.

86,3 mkr i grundavgift för Göteborgs stad (2022)

”storstadens täta befolkning, komplexa byggnader och infrastruktur samt hamnar och industrier varav ett antal 

klassificeras som farlig verksamhet”

• RSG har idag drygt 50 farliga verksamheter enligt 2 kap 4 § LSO, varav 22 är Sevesoklassade i den högre nivån och 

samtliga dessa finns inom Göteborgs stad

• Farlig verksamhet och särskilt anläggningar som är Sevesoklassade i den högre nivån ställer stora krav då det åligger 

räddningstjänsten ett särskilt ansvar att samöva med dessa och vidmakthålla insatsplaner vilket medför att RSG måste 

tillförsäkra såväl högre operativ ledningskompetens som ingenjörer med särskild kompetens inom 2:4 Seveso

Uppskattningsvis finansierar ca 40% (34,5 mkr) av grundavgiften som Göteborg betalar RSG:s ansvar för 

att hantera 2:4 och Seveso inom Göteborgs stad. Stenungsunds Sevesoklassade anläggningar utgör ca 1/3 

av Göteborgs antal, vilket motsvarar ca 11,5 mkr. 

Förslagsvis tillförs Stenungsund en grundavgift på 12 mkr
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Inträdesavgift

Förslagsvis 15 mkr 

Fördelning enligt medlemsavgiftens andelar på de tre 
kommunerna.

Andelen fastställs när risk/grundavgiften är fastställd.
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RSG Andelar + Preliminär fördelning utökat förbund

Medlemsavgift (per invånare, per kvm samt risk/grundavgift) Tidsbestämt tillägg
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Summering medlemsavgift och inträdesavgift

• Avgift per invånare resp landareal

• Risk/grundavgift Stenungsund 12 mkr

• Inträdesavgift 15 mkr (2022)
─ Uppräkning årsvis

─ Samma belopp 5 år

─ Därefter nedtrappning 3 år
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SDO for Christopher Kelleby (6367608):
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SDO for Harry Berglund (6367614):
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SDO for Roger Eriksson (6367620):
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SDO for Berit Sanded (6367627):
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SDO for Daniel Larsson (6367662):
{'status': 'complete', 'orderRef': '606ae5e8-8d9b-4bee-8827-6e38ed9d88bd', 'completionData': {'cert': {'notAfter': '1771455599000', 'notBefore': '1613689200000'}, 'user': {'name': 'Sven Daniel Larsson', 'surname': 'Larsson', 'givenName': 'Sven Daniel', 'personalNumber': '197704135537'}, 'device': {'ipAddress': '34.99.63.45'}, 'signature': 'PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiIHN0YW5kYWxvbmU9Im5vIj8+PFNpZ25hdHVyZSB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC8wOS94bWxkc2lnIyI+PFNpZ25lZEluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiPjxDYW5vbmljYWxpemF0aW9uTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvVFIvMjAwMS9SRUMteG1sLWMxNG4tMjAwMTAzMTUiPjwvQ2Fub25pY2FsaXphdGlvbk1ldGhvZD48U2lnbmF0dXJlTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMS8wNC94bWxkc2lnLW1vcmUjcnNhLXNoYTI1NiI+PC9TaWduYXR1cmVNZXRob2Q+PFJlZmVyZW5jZSBUeXBlPSJodHRwOi8vd3d3LmJhbmtpZC5jb20vc2lnbmF0dXJlL3YxLjAuMC90eXBlcyIgVVJJPSIjYmlkU2lnbmVkRGF0YSI+PFRyYW5zZm9ybXM+PFRyYW5zZm9ybSBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnL1RSLzIwMDEvUkVDLXhtbC1jMTRuLTIwMDEwMzE1Ij48L1RyYW5zZm9ybT48L1RyYW5zZm9ybXM+PERpZ2VzdE1ldGhvZCBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDEvMDQveG1sZW5jI3NoYTI1NiI+PC9EaWdlc3RNZXRob2Q+PERpZ2VzdFZhbHVlPlRrNFVjenFtcmZoZmJ5VG14ZUtMeGJJSE5JNE9PQWtYaTJnQk45SE5zNDA9PC9EaWdlc3RWYWx1ZT48L1JlZmVyZW5jZT48UmVmZXJlbmNlIFVSST0iI2JpZEtleUluZm8iPjxUcmFuc2Zvcm1zPjxUcmFuc2Zvcm0gQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy9UUi8yMDAxL1JFQy14bWwtYzE0bi0yMDAxMDMxNSI+PC9UcmFuc2Zvcm0+PC9UcmFuc2Zvcm1zPjxEaWdlc3RNZXRob2QgQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAxLzA0L3htbGVuYyNzaGEyNTYiPjwvRGlnZXN0TWV0aG9kPjxEaWdlc3RWYWx1ZT5SN25DM0MxMFN5QXE5TGM4L3FmaGtOZytSQmpOMllKUStnN3BRL0x1QTFvPTwvRGlnZXN0VmFsdWU+PC9SZWZlcmVuY2U+PC9TaWduZWRJbmZvPjxTaWduYXR1cmVWYWx1ZT5mR2pLTlQ0OFA3ZjdGTHVqNHA2ZnhBbXpPeE5ZSmh1SG1jRGhsMzBmN3F0d2JkanNGWnUwQTdiYXl1ZG53eHpvOEV2UEw5ZTlJL1drcEphYmk1aDlnSUxEMTltVzUvTlhyd3RjMVFRWTZqVHkyb3RxT3hsdzJjMWdQQUROREUzbld0MTZORHh6RXpqa24wVGJxSXVuL1JiT2Q3cXF5U1BxcDhsdGEzUkVMZy8ydU9veFhmNDJoR1duVURwQWZ3aGZKSm9kZmVHbWJFSnFoaWtzSHNWTHRCWE92bjJVNEZuZ1RKN1hJNStGYStWKzkwRGRBNTA4VzZvMkZhbmc0L3RKWDByeURiWVpyT292OWZlbW9YZ0U2UHJwcEc1c1Q5Tnd0RjREejlhS2xGZFJkNFJQUUFhZ0V1ekNJSDQrVWsyWk5NbkNndFVJcGo3Z2EyNmdEaStZTVE9PTwvU2lnbmF0dXJlVmFsdWU+PEtleUluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiIElkPSJiaWRLZXlJbmZvIj48WDUwOURhdGE+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGakRDQ0EzU2dBd0lCQWdJSVd2YnI4SHVlR3p3d0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRUxCUUF3Z1pFeEN6QUpCZ05WQkFZVEFsTkZNU2d3SmdZRFZRUUtEQjlUZG1WdWMydGhJRWhoYm1SbGJITmlZVzVyWlc0Z1FVSWdLSEIxWW13cE1STXdFUVlEVlFRRkV3bzFNREl3TURjM09EWXlNVU13UVFZRFZRUURERHBUZG1WdWMydGhJRWhoYm1SbGJITmlZVzVyWlc0Z1FVSWdLSEIxWW13cElFTjFjM1J2YldWeUlFTkJNeUIyTVNCbWIzSWdRbUZ1YTBsRU1CNFhEVEl4TURJeE9ESXpNREF3TUZvWERUSTJNREl4T0RJeU5UazFPVm93Z2RFeEN6QUpCZ05WQkFZVEFsTkZNU2d3SmdZRFZRUUtEQjlUZG1WdWMydGhJRWhoYm1SbGJITmlZVzVyWlc0Z1FVSWdLSEIxWW13cE1SQXdEZ1lEVlFRRURBZE1ZWEp6YzI5dU1SUXdFZ1lEVlFRcURBdFRkbVZ1SUVSaGJtbGxiREVWTUJNR0ExVUVCUk1NTVRrM056QTBNVE0xTlRNM01Uc3dPUVlEVlFRcERESW9NakV3TWpFNUlERTJMalUwS1NCVGRtVnVJRVJoYm1sbGJDQk1ZWEp6YzI5dUlDMGdUVzlpYVd4MElFSmhibXRKUkRFY01Cb0dBMVVFQXd3VFUzWmxiaUJFWVc1cFpXd2dUR0Z5YzNOdmJqQ0NBU0l3RFFZSktvWklodmNOQVFFQkJRQURnZ0VQQURDQ0FRb0NnZ0VCQU5wN3ZRdEdzZlY2MDVWSVU2cVhPUS9rZzlGV1dSQUdGVTNwRytHeDRBMkM3Y0FmT0c1V3QzL0dUbC9iaFNBRDBLaUFHQUpEazN6bUxmcVZHY0ZWTktOelJiWks3K1FBK2RVQWlPNk1JN3l3OEgxWlRESVUxUHhTTDlwUkduTCtXbFFqWDlGU1Y4aXRmcGxaa1FlV0FaREVTKytkdjhHaVE1ditKbWExUTBkOVJOV0xkeE56SG1WeUtBM3dRU2h1NXhZK0dmK1dsY1llVmZ3Ujl3bnp2MmV1djRXd0Rod21pbVJ3NmhncXBvYjBOSGdZUXNiMjNEb0x1cWRtNHBPT0hmUzVHUnl1aTNFRU12VWFIMDRlUElUc3JRU094NkhLZ3dQZ21GdGFVNmxyV0d6VzdGenFhcmZkUDdCVTZCZFBXcDVYOWJnS3pIL3p1MUFzSHZ5cHJXVUNBd0VBQWFPQnBUQ0JvakE3QmdnckJnRUZCUWNCQVFRdk1DMHdLd1lJS3dZQkJRVUhNQUdHSDJoMGRIQTZMeTl2WTNOd0xuSmxkbTlqWVhScGIyNXpkR0YwZFhNdWMyVXdFd1lEVlIwZ0JBd3dDakFJQmdZcWhYQk9BUVV3RGdZRFZSMFBBUUgvQkFRREFnWkFNQjhHQTFVZEl3UVlNQmFBRkJ6MTZJWU8rVTVVNjBKZjZneHZBMmhrVmY2SU1CMEdBMVVkRGdRV0JCVE1uVlI2VndPNXF5N0d5ZGdxamZBQklkQWJtREFOQmdrcWhraUc5dzBCQVFzRkFBT0NBZ0VBT1V4S0dYdjljczVsTGNWSmVZRDFHQVNPR0JRY1g2Z0lRaEU5WEVSTEFqOWM1YmIvSUZNcXJNWWYxQUluMlRoN1RjbTZlS2tjMU14b04vZkdGdmhOaUZJcGMxY2h5N2VpSFM2L09XenIyRGhTYXMxNWQvRnk3WFZRRW5yNjlZNkJGRGhXV0xwRm93Y1YxbERRV01oVmN0YjlZYkRqNW4xNHI2bVRIS2NURlc2Q1NDaXlHTGtaU2g5TlArSUQ0dVRFTXpNdy83Y0pHaTUzSFJLM0ZSaUZwbC9lNnRDSDlRanFOWnA3THdDbklxSE4rQ0tCdnhlR21ibDRYSmxBejlzWWFDMTZzSHAvcWthelJqVkNiRkVBeU1mek4wZFpoRTJZVXRCSjhBSzhveVM0UFh5cTB6NDJXdy8xeEZjczRjUTEwc29iSzEyRVZUVERiL1N1WTZEYUU2RzBHZEF4MjNMRGkrMHhHRVZnNlZoai94WlJPSXRJVUpLblJYSXBZZUxrbDREL29SSzZuQ2plQ1djbDhMSHdjd1preno3UWFQL2VuVm5EbFJqSlBNL3k5UTRCamFLUWxhYnJGS1A4R0FSSVVjaEkyOXA0eWpnZWFvaFE5OHMvMURzSmRLcjhQb3pvTnE4Rks1OXFEeW9pMmY1eDFkSVhTbnRDbUF5YTIrdHpzT3ZOUHlCNUsxWHREK0NSTU1GUUZPeVNwYzNqSk9IaWtCeDcrL0lNZ0FiNkZHNlBtV3ZrZ1dRTnllT3Y3VjdNcWxaVFFjOXVmWHVGbDdwdUxEMlhDSkNkckFwSC9SQmlDNlRPakUyRTRvbkg1elB5bXNSV1ZwcktqQm5tR1Y1T1d1Q0c0YWxOcmRkanRUcmorYWxHWTkySWYwczBDTFl5b2hwWWcwdkFESjA9PC9YNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlHRkRDQ0EveWdBd0lCQWdJSWZNejdKL053L1M4d0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRU5CUUF3Z1ljeEN6QUpCZ05WQkFZVEFsTkZNU2d3SmdZRFZRUUtEQjlUZG1WdWMydGhJRWhoYm1SbGJITmlZVzVyWlc0Z1FVSWdLSEIxWW13cE1STXdFUVlEVlFRRkV3bzFNREl3TURjM09EWXlNVGt3TndZRFZRUUREREJUZG1WdWMydGhJRWhoYm1SbGJITmlZVzVyWlc0Z1FVSWdLSEIxWW13cElFTkJJSFl4SUdadmNpQkNZVzVyU1VRd0hoY05NVEl3TXpFMk1UTXdPVEUzV2hjTk16UXhNakF4TVRNd09URTNXakNCa1RFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1UwVXhLREFtQmdOVkJBb01IMU4yWlc1emEyRWdTR0Z1WkdWc2MySmhibXRsYmlCQlFpQW9jSFZpYkNreEV6QVJCZ05WQkFVVENqVXdNakF3TnpjNE5qSXhRekJCQmdOVkJBTU1PbE4yWlc1emEyRWdTR0Z1WkdWc2MySmhibXRsYmlCQlFpQW9jSFZpYkNrZ1EzVnpkRzl0WlhJZ1EwRXpJSFl4SUdadmNpQkNZVzVyU1VRd2dnSWlNQTBHQ1NxR1NJYjNEUUVCQVFVQUE0SUNEd0F3Z2dJS0FvSUNBUUNha09tY2FlNWo1T0o0N3N6bzV1UWhkNjJzUnNhRzU3Nmo0MTNDdUkxSjUvU1ZxZmo3THE1dEJ4Nk56MXR4dWcrQ3pxNjllM3cxNmhqYmtEWGVvaVJtUFB1T2NLaWFVV2FRamw4Y2l1NW1kaFFNUVhlUlFrT3NNbGNMYVVCUmd4K1lYUlhJdWZsYmNrc3JvYXBDTzhyQ1FUQ1FMQ3RjL0tHWUgwVTJuKzRES29ody9va1RVRUo1c1U1ZWhSaWtyb0Y3NUNSMllsckZTL0hmeDBpUkFHU2FJMzV1bjdGVm8wZlBrM21IdUlBZzFDRUxoV3lIKzJ6ZUJsRTRWaXp3OG5RT0VvamdoNzBTUE03bXZoekZsSTNSdk10MGUzM3JyZDc3OXdSVVdMUGNzeldCWHFtRDY2Rk5wMHd6Vkowc1RROFZGcFdxanJlVTVkdnIwVnVLQ1pWa0VwZHN1MGJ5U2lkek9nZHpHMGRiQVcxSVc2bVVVMUc4eVgxZkc3ei9laU16L3l4dlBiVlprU1JYUjl1cnZvWlZVbVROdjdobmdhVUVJVm1Vb1JnNStOK29pbWFLT2VuVmh4Mm5KcS9LbmNXekFkVVhZdTNBR0l1VnJRY0U3QVB1QUxMazZPbVZvOVd4alEwNGFYLzlKWXlpTWo0ZTVteElaMDJhZzc5YUVFZlJucUlZS3grMUZZOEkzWkJYc1J4VzQ3NmEvOVNkSHczRnFVbFN0ZWZ3QWFra2Z0UWlDak80ZU1mRHZ6MGllTFlhSUtBcm1aUFVSNURqQ1d0VEZGWDB4bjZwVGNJaStSS09ZVG5FZHZWQXVSN2dCZjJVUk5UZDdKS0UrM2wwOXFxaTRUUVdibEFaYjF1Z3lua0V4UFMzZko2UVNvd3NraTJRT3p4SFpMaHhFUUlEQVFBQm8zZ3dkakFkQmdOVkhRNEVGZ1FVSFBYb2hnNzVUbFRyUWwvcURHOERhR1JWL29nd0R3WURWUjBUQVFIL0JBVXdBd0VCL3pBZkJnTlZIU01FR0RBV2dCU0lqRlpKQk0wU0E1cWRTMWFUaENMbnNBR2RqVEFUQmdOVkhTQUVEREFLTUFnR0JpcUZjRTRCQlRBT0JnTlZIUThCQWY4RUJBTUNBUVl3RFFZSktvWklodmNOQVFFTkJRQURnZ0lCQUZaSDhjUVZPWEkzdHZtWS9qMUpUT0lLMVZPdHpnWVZCVU5hNHRZTllFaDFxRm9ONWZKajZFRWNlSnRmTmVIQW11RUVPWis1UWdOemVjWjdzYXJlcDZxeUF3TkZkUm8xb2pRRHQwTWliY0pkb0xkbWszems0ejZBTmNhTkZPZWJuRjdqajQvaXZKU0Z0UTNHMUNKMEk4Ry9uOFJYdjFtVms0dEhwd0JNOWhxeFErTGswOENEa0xka0p5bllQck1tS1Zrd2NrQUhHejFnOGllL2xOUWNYSmM4VmpwWUhwZHZLWkJLSVUzVmx2Z3RxQy81MnR3aHpoQkFuenN0NlJHZzB2RG0yRk8rcWJDTTR3WEZhZnI5TXhlb1NjN0FjNDJodFU5R05vcVlYenZtTWtFOEIrQ2FaT1dycjRyZkhXY21laVBDcUxaK1pua2dDbkh1ZjM5L2R4R1NFRDU3ekt2czFSRTZPMlNicHdQaDdoZk1nM2FFaWZxaVlwNXZoVHhsanBpSXgyYmhMc2FDTE9IcGlFSERJdkpEazI0elZpM3RCOUxaQUVUcmFtMm9oRGJvcFlqdWhCa1JNTW9sbDFna3JIeFFLMnpBbmRCUXM4eDl6ZDdEdnBUQlVIM2s2QzBXN1ZoN09lTHNMRDRrWkVLbkdJU2NseE5TMjROazFXN0tpcXBmYkhPTWNzL3A1L1crWmNyN0pDZ05Tank5KzJ6MWx3c01nRXNJNnZOSk40V1NibjZXNy9EM0JpcDAxdW5RenR1UnRQMmJEUjNjZ3Y3UHdhaklDb2lkT0x6NFNreWhTV2ZiR2xEOVZQbG9lQytTc2poR2plMTVxTE5MME9vcjJIZHVHOXVkTkMyRXB3UUVsL0dsTjNKL1dlS1RrS2V6MUd5Q0NUZitLdHRYPC9YNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGNVRDQ0E4MmdBd0lCQWdJSVhVNTQvd1lPY2k0d0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRU5CUUF3WXpFa01DSUdBMVVFQ2d3YlJtbHVZVzV6YVdWc2JDQkpSQzFVWld0dWFXc2dRa2xFSUVGQ01SOHdIUVlEVlFRTERCWkNZVzVyU1VRZ1RXVnRZbVZ5SUVKaGJtdHpJRU5CTVJvd0dBWURWUVFEREJGQ1lXNXJTVVFnVW05dmRDQkRRU0IyTVRBZUZ3MHhNakF6TVRZeE1qSXdOVFZhRncwek5ERXlNekV4TWpJd05UVmFNSUdITVFzd0NRWURWUVFHRXdKVFJURW9NQ1lHQTFVRUNnd2ZVM1psYm5OcllTQklZVzVrWld4elltRnVhMlZ1SUVGQ0lDaHdkV0pzS1RFVE1CRUdBMVVFQlJNS05UQXlNREEzTnpnMk1qRTVNRGNHQTFVRUF3d3dVM1psYm5OcllTQklZVzVrWld4elltRnVhMlZ1SUVGQ0lDaHdkV0pzS1NCRFFTQjJNU0JtYjNJZ1FtRnVhMGxFTUlJQ0lqQU5CZ2txaGtpRzl3MEJBUUVGQUFPQ0FnOEFNSUlDQ2dLQ0FnRUFsTTRQYXZPM05tMTdIYkZBaGVlUjMybGtHSU15Q09sMStJc1FjNi9UOVgzdDVCcEVxYWpFZEJVTU5tV2xMT0QxR0lHRGQwbVZvV1cySGd2RU5nMitqMmE1Rnd5eWNBU2RCVE11M1hxN2VnbEIwNzB3SUllR0pCQnFOU0dISEx2N0RtQUs3cjl4S1gwaUlDSzAzalo1RlFmZTVsV0tleTlWZjdTcFpRVDRseVh1Q1ZOcFB5MHhpQjJhcC8rNnR0aE53a25XZXlkZmU5cVQ1bkxFS1NMNW1wWkE2azYvOW1VNExhMU9IK0VZQnQwclpPVmZmSXN4K0NCc0VEWW10ODVOMk1zd2lMK1hrTXpVaDBIUGw4Nlh3RGZRZUJZVVNORmV2aWh4MXRwWmtBOWgyRTU1eENPNkE4UmJjemM3dVpBWE1zcUp1Vm9xOWJJam4wWW1sMmROZUNHUTBaeTZxVmV6NTFZK3lYZ0dSajlsM0l0RDZVTm42bFVNWFBvdWtGSEhRSm92SWcwa3RSYVFNZCsvZ2dFcGY1bUV6UGR2ZlVXZjZ3cVZnWG1JdFZPcEExUEF4K0xQdmQvUkFjUVdiZUJUSVV5NW5PUHNwZ09ZTGZLR1BhQTdyclUzM1V5aUJjU0tYOCt4K0U1aHBEOGlKdXM4Ym92eGpzZVFFRmtCZ0FaV3ZXTGZIdUJkSU9oTXFKRC9UV0QrUG5SUTVzeXhGYkUyMDZHaDRwSU1MS1hSdEVnbC9hWkFXM0NUM1EwalAzQzNEY0hRSCtobjU3RmJuYmxaNHUvczFaVUxRdExuRE55OXBaWTBJL09EZDI1RGI4K2hTNUZYL3RIMDYzWVFYTXFsNDRGNXNQdTRKWERXcHF6RUwwdzc5VXNJalZabFo0Sm5qdjdUenZkZG56MENBd0VBQWFONE1IWXdIUVlEVlIwT0JCWUVGSWlNVmtrRXpSSURtcDFMVnBPRUl1ZXdBWjJOTUE4R0ExVWRFd0VCL3dRRk1BTUJBZjh3SHdZRFZSMGpCQmd3Rm9BVVo0cTZzdXBJSEhyMU8yZzNKM0lHNjVGankxTXdFd1lEVlIwZ0JBd3dDakFJQmdZcWhYQk9BUUV3RGdZRFZSMFBBUUgvQkFRREFnRUdNQTBHQ1NxR1NJYjNEUUVCRFFVQUE0SUNBUUI2cTdZMHkvMmZrd2t6U2lGNFZPMFlKQ0tBUlZEV1FOOWRCSlk4UlFWSDFXNTd6Z2NRbDBXNHl2SndZNHVWRlBWTlJjVlVYbC94ajZ2WDd3cjMySFBVS2ZIR0srUEdKNjl2MVErWHRvL3kzR3M1VjFIQmordS80dW1OOS9sZ3FwcDNKcm9DK2k0N1o1VEtoajRmZk4vNC9pTkt2dklUcWtkQldlcVVGRWRNdHBla1lPU0NtMW1NSExOUGpsQ3dVRys5eDN6T3FLS1ZHYUVMUUU2Wm1uYXVEa2tVcGEvUW5XMWsycElLNkIrdHNZVG1qZmhxSEtldzlnZ3Z5NjZmSnVIa0lsRjRKNU9JYWFDVndUSE81M2xQM203d1dJdU9yak5McUtpRmRQVkFFUkkrc3RDb2pSTjRLRTAwb01hSThXd1J1Q0Nld2JJK0JYcHRSWFlQbzV5Q0FCUmpXWHJzY0hkVmNWaVVkeVV5WHpjVlF3amdkNnhkTjE1cVRJOVYyWEhvaU5IODBlblkyRTVmL3FsN2xuNThHbDNBU09vYUk5a2RuaUV6b2pLaG9kSmhRakRRWEZ0R2pYT0RiSVBpTGM0ZXluYjc1Y1hLS29TM2p6Y1ZtSEp2NkxJamVJd0dXSjF2SGs2YWdPSVM5NDBOU0xoQjlvcnVGVy9WN29pWk5VQklIZUt4Rjc0UzlhWWVFdkY3dGlDZTJJTDdIU1hCYmxuclczdCtYaGxEZ2Fqdk1aQVFGampocUYyMUJrd3dhUHJYOXlWYy80S004UHpLVy96UWZQZURFK3JFWjFtV1dXaUpOQWY2aTFuQzlNOFhiQjdHYVRRM0lMTUtLaTN0NVE5K3NHNVU0cEM3VnUyWk9LMnRzbVJSSGtTSDlydHQ0NHZ6eEp3TnNkQnJWdz09PC9YNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+PC9YNTA5RGF0YT48L0tleUluZm8+PE9iamVjdD48YmFua0lkU2lnbmVkRGF0YSB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy5iYW5raWQuY29tL3NpZ25hdHVyZS92MS4wLjAvdHlwZXMiIElkPSJiaWRTaWduZWREYXRhIj48dXNyVmlzaWJsZURhdGEgY2hhcnNldD0iVVRGLTgiIHZpc2libGU9Ind5c2l3eXMiPlUybG5ibVZ5WVhJZ1lYWjBZV3dnTWpneE1qVXhNaUJ6YjIwZ1JHRnVhV1ZzSUV4aGNuTnpiMjRnS0RFNU56Y3dOREV6TlRVek55az08L3VzclZpc2libGVEYXRhPjx1c3JOb25WaXNpYmxlRGF0YT5leUp6YVdkdVgyTnZaR1VpT2lBaU9XWTRabVE0T0RVd05qSTVObUZqT0RNd1pUWTFZMk01WWprd056WTVNakkyTlRjM1pEYzVOU0lzSUNKamFHVmphM04xYlNJNklDSXpNamcyWVdWa1pqRmpNMkkxWmpneVlXWXpNR0UxTm1GaU9XSmtZall6TnpjeE5tTTJPREppSWl3Z0luSmxjWFZsYzNSZmFYQWlPaUFpTXpRdU9Ua3VOak11TkRVaUxDQWljbVZ4ZFdWemRGOXBaQ0k2SUNKNmNsUmZTak51WmlJc0lDSmhaM0psWlcxbGJuUmZhV1FpT2lBeU9ERXlOVEV5TENBaWNHRnlkR2xqYVhCaGJuUmZhV1FpT2lBMk16WTNOall5TENBaWNHRnlkR2xsY3lJNklGdDdJbWxrSWpvZ05URTFNalE0TUN3Z0ltNWhiV1VpT2lBaVhIVXdNR1EyYUhKc2FXNW5jeUJRY21salpYZGhkR1Z5YUc5MWMyVkRiMjl3WlhKeklFRkNJaXdnSW05eVoyNXlJam9nSWpVMU5qQXlPUzAyTnpRd0lpd2dJbU52ZFc1MGNua2lPaUFpVTBVaUxDQWlZMjl1YzNWdFpYSWlPaUF3TENBaWNHRnlkR2xqYVhCaGJuUnpJam9nVzNzaWFXUWlPaUEyTXpZM05UY3dMQ0FpWm5Wc2JHNWhiV1VpT2lBaVFXMWhibVJoSUUxaGRIUnpjMjl1SWl3Z0ltVnRZV2xzSWpvZ0ltRnRZVzVrWVM1dFlYUjBjM052YmtCd2QyTXVZMjl0SWl3Z0luQm9iMjVsWDI1MWJXSmxjaUk2SUNJck5EWWdOeklnT1RrMUlESTFJRGsxSWl3Z0luTjBZWFJsSWpvZ01IMWRmU3dnZXlKcFpDSTZJRFV4TlRJMU1EWXNJQ0p1WVcxbElqb2dJa3hwYkd4aElFVmtaWFJ6SUVacVhIVXdNR1UwY25KMlhIVXdNR1UwY20xbElFRnJkR2xsWW05c1lXY2lMQ0FpYjNKbmJuSWlPaUFpTlRVMk1qRTNMVGd3T0RZaUxDQWlZMjkxYm5SeWVTSTZJQ0pUUlNJc0lDSmpiMjV6ZFcxbGNpSTZJREFzSUNKd1lYSjBhV05wY0dGdWRITWlPaUJiZXlKcFpDSTZJRFl6TmpjMU9UWXNJQ0ptZFd4c2JtRnRaU0k2SUNKSVpXNXlhV3NnUVd4bGNubGtJaXdnSW1WdFlXbHNJam9nSW1obGJuSnBheTVoYkdWeWVXUkFkbUYwZEdWdVptRnNiQzVqYjIwaUxDQWljR2h2Ym1WZmJuVnRZbVZ5SWpvZ0lpczBOamN6TURNeU9UVXdNQ0lzSUNKemRHRjBaU0k2SURGOUxDQjdJbWxrSWpvZ05qTTJOell3T0N3Z0ltWjFiR3h1WVcxbElqb2dJa05vY21semRHOXdhR1Z5SUV0bGJHeGxZbmtpTENBaVpXMWhhV3dpT2lBaVEyaHlhWE4wYjNCb1pYSXVhMlZzYkdWaWVVQnNhV3hzWVdWa1pYUXVjMlVpTENBaWNHaHZibVZmYm5WdFltVnlJam9nYm5Wc2JDd2dJbk4wWVhSbElqb2dNWDBzSUhzaWFXUWlPaUEyTXpZM05qRTBMQ0FpWm5Wc2JHNWhiV1VpT2lBaVNHRnljbmtnUW1WeVoyeDFibVFpTENBaVpXMWhhV3dpT2lBaVNHRnljbmt1WW1WeVoyeDFibVJBYkdsc2JHRmxaR1YwTG5ObElpd2dJbkJvYjI1bFgyNTFiV0psY2lJNklHNTFiR3dzSUNKemRHRjBaU0k2SURGOUxDQjdJbWxrSWpvZ05qTTJOell5TUN3Z0ltWjFiR3h1WVcxbElqb2dJbEp2WjJWeUlFVnlhV3R6YzI5dUlpd2dJbVZ0WVdsc0lqb2dJbEp2WjJWeU15NWxjbWxyYzNOdmJrQjJZWFIwWlc1bVlXeHNMbU52YlNJc0lDSndhRzl1WlY5dWRXMWlaWElpT2lCdWRXeHNMQ0FpYzNSaGRHVWlPaUF4ZlN3Z2V5SnBaQ0k2SURZek5qYzJNamNzSUNKbWRXeHNibUZ0WlNJNklDSkNaWEpwZENCVFlXNWtaV1FpTENBaVpXMWhhV3dpT2lBaVFtVnlhWFF1YzJGdVpHVmtRSFpoZEhSbGJtWmhiR3d1WTI5dElpd2dJbkJvYjI1bFgyNTFiV0psY2lJNklHNTFiR3dzSUNKemRHRjBaU0k2SURGOVhYMHNJSHNpYVdRaU9pQTFNVFV5TlRVNUxDQWlibUZ0WlNJNklDSkVZVzVwWld3Z1RHRnljM052YmlJc0lDSnZjbWR1Y2lJNklDSXhPVGMzTURReE16VTFNemNpTENBaVkyOTFiblJ5ZVNJNklDSlRSU0lzSUNKamIyNXpkVzFsY2lJNklERXNJQ0p3WVhKMGFXTnBjR0Z1ZEhNaU9pQmJleUpwWkNJNklEWXpOamMyTmpJc0lDSm1kV3hzYm1GdFpTSTZJQ0pFWVc1cFpXd2dUR0Z5YzNOdmJpSXNJQ0psYldGcGJDSTZJQ0prWVc1cFpXd3VjeTVzWVhKemMyOXVRSEIzWXk1amIyMGlMQ0FpY0dodmJtVmZiblZ0WW1WeUlqb2diblZzYkN3Z0luTjBZWFJsSWpvZ01IMWRmVjE5PC91c3JOb25WaXNpYmxlRGF0YT48c3J2SW5mbz48bmFtZT5ZMjQ5VDI1bFpteHZkeUJCUWlBd01Wd3NJRTl1Wldac2IzY3NibUZ0WlQxUGJtVm1iRzkzTEhObGNtbGhiRTUxYldKbGNqMDFOVFk1TURNeU9UZzVMRzg5VTJ0aGJtUnBibUYyYVhOcllTQkZibk5yYVd4a1lTQkNZVzVyWlc0Z1FVSWdLSEIxWW13cExHTTlVMFU9PC9uYW1lPjxub25jZT54ejZJamQrY3VRbUF0QVJqcGhhdHB1VFRBSVk9PC9ub25jZT48ZGlzcGxheU5hbWU+VDI1bFpteHZkdz09PC9kaXNwbGF5TmFtZT48L3NydkluZm8+PGNsaWVudEluZm8+PGZ1bmNJZD5TaWduaW5nPC9mdW5jSWQ+PHZlcnNpb24+Tnk0eU5pNHc8L3ZlcnNpb24+PGVudj48YWk+PHR5cGU+U1U5VDwvdHlwZT48ZGV2aWNlSW5mbz5NVFV1TXk0eDwvZGV2aWNlSW5mbz48dWhpPjJPZG5wbmFWNVp3bmtnUFdzRXhVSG5kTmg4ND08L3VoaT48ZnNpYj4wPC9mc2liPjx1dGI+Y3MxPC91dGI+PHJlcXVpcmVtZW50Pjxjb25kaXRpb24+PHR5cGU+Q2VydGlmaWNhdGVQb2xpY2llczwvdHlwZT48dmFsdWU+MS4yLjc1Mi43OC4xLjU8L3ZhbHVlPjwvY29uZGl0aW9uPjwvcmVxdWlyZW1lbnQ+PHVhdXRoPnB3PC91YXV0aD48dG9rZW4+dG9rZW4tbm90LXVzZWQ8L3Rva2VuPjwvYWk+PC9lbnY+PC9jbGllbnRJbmZvPjwvYmFua0lkU2lnbmVkRGF0YT48L09iamVjdD48L1NpZ25hdHVyZT4=', 'ocspResponse': 'MIIHrAoBAKCCB6UwggehBgkrBgEFBQcwAQEEggeSMIIHjjCCATehgY8wgYwxCzAJBgNVBAYTAlNFMSgwJgYDVQQKDB9TdmVuc2thIEhhbmRlbHNiYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMDc3ODYyMT4wPAYDVQQDDDVIYW5kZWxzYmFua2VuIEN1c3RvbWVyIENBMyB2MSBmb3IgQmFua0lEIE9DU1AgU2lnbmluZxgPMjAyMjAzMjMwNzU0MzZaMFwwWjBBMAkGBSsOAwIaBQAEFFVE5C58uLPfICg573gLrEDjzXckBBQc9eiGDvlOVOtCX+oMbwNoZFX+iAIIWvbr8HueGzyAABgPMjAyMjAzMjMwNzU0MzZaoQIwAKE0MDIwMAYJKwYBBQUHMAECAQH/BCCFNDJwbr7VyQySUFq/vpDVz+FkZx48VUkZjr8KYgIPdTANBgkqhkiG9w0BAQUFAAOCAQEAqsbEHJaXxVI0LTl7EkAzYS/5wy391iqYFlty8mnT8zoo2ZfJz1f5pN5BVUEU0J/MepKFCxOq+PRYH/ZXKEe1n3w86LByS+PDCfLVmls4YfVCp9HQFUa97r0MR4VKlXZ73AmjzQJFLcQQ5CCHz5BZtHW74u9kgzYF72nxLtTMkgxQ3TMNbK9vxvmd1D3vd2UcATIh9kfsgnHZReNSSfetzMHtPUTcSy8yFSC1peEBWP92SDpiDtx6NqtVuYk7ZexTUN8mqBa135dPyRqOtpBPtC+F0rRwR8I8maVZOyqyyCgTMLxWYoEBWdHOQY/YFhm1oCJhfiiwRKCO8lKwUam4wqCCBTswggU3MIIFMzCCAxugAwIBAgIIFrk7QEeRZXUwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwgZExCzAJBgNVBAYTAlNFMSgwJgYDVQQKDB9TdmVuc2thIEhhbmRlbHNiYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMDc3ODYyMUMwQQYDVQQDDDpTdmVuc2thIEhhbmRlbHNiYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpIEN1c3RvbWVyIENBMyB2MSBmb3IgQmFua0lEMB4XDTIxMTAxNzIyMDAwMFoXDTIyMDUxODIxNTk1OVowgYwxCzAJBgNVBAYTAlNFMSgwJgYDVQQKDB9TdmVuc2thIEhhbmRlbHNiYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMDc3ODYyMT4wPAYDVQQDDDVIYW5kZWxzYmFua2VuIEN1c3RvbWVyIENBMyB2MSBmb3IgQmFua0lEIE9DU1AgU2lnbmluZzCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAMes7qKOgE+FCLDg3oN5LvjVzWXfoYkFsF4m8TiTLIAFeP2X6/BnnADso1XvKeepyGOb4HdRrZiOul9GxyudqKDXNOEhRBsK/k+p2Gf8dkvYrUA4kRFoYoJ4Z86G59Ju2EH181Wb2ZyVPxl9HqtHwnOaFutv25L18eEYncCyr4xKRaDX93xNWqXgzaD5PeaXgBEo5q1K7olglBWoLINANP2zuR4dJ7QO1SxGqWqrqLXxPl/yX3iT0p0ECmuyWRam4A7PBZXp9uQGoHCaxzwIWhEefz2WNJyKIXhB5rM6kyYWnUEWYX3ZrxLlkC+M7CUG0/n/q0yLrqIaOduGeE4LkC0CAwEAAaOBkTCBjjATBgNVHSAEDDAKMAgGBiqFcE4BATAWBgNVHSUBAf8EDDAKBggrBgEFBQcDCTAOBgNVHQ8BAf8EBAMCBkAwDwYJKwYBBQUHMAEFBAIFADAfBgNVHSMEGDAWgBQc9eiGDvlOVOtCX+oMbwNoZFX+iDAdBgNVHQ4EFgQUdf2zK20h0QxOiekhIP05S+PCpyIwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBAHfZxsE/6sWpD7ORFlX7IZn+wq3mKQTmz3yll9jLFZaYca1Pl1be9imMG5eelOyAyS5qFEK4IP6Jz0FugLOSCkXjRLCGaaULOxY7QUYHwGQMn/a125sK3PGZ34pPnemd+nBWXIZd2+PZWdWEjeCyMDytvC8BaZIF7L8wfeYpnbpHIgE1jT8gS8WRUK+2VzFYDCxdz2B6858FBPaqIbc0uyV7fCg12deLAri6GAeuugbsIV3JWQCgzk/M6FPf8FVO+s0qD95wl8CgiQzvuyZSWh2vDixPVPfjbU+dgZjXG9j4+BRNRMDv0hmFrZ+Bf0CgSIMqoMYlevtYn5ktOw1JSKYzl4UPOHLPt6PQEFVGecq61GHplOXnfHF3HAqWi01hDbNCTwLQhuBy5as8roqI8bqDEJDcN6pAkQXic4QzqBcHqMD8VLx0YRdHHsupZPibUcmbslBmjDk7JWQnGJVhKOtDqHkTmI+OYZIQmCfpG4WVkzP4tudK72WUQpPIE2SIpUPm4fSy9OAs8yk4hlmvVJKcHfK5QnDD+sobUP4PbuYJ8hcBYKGwRybdtTWXVN9x4XtnxgvBGkF4ovWASaWv7gCzEHNSUsc4XYU8ZtV7JCiDErCopHcmIcT+8lAr+nN1TVWu1+9V2g1B2aTeo74P0pEYIISCxvqZbCM9nhN8nzbk'}}


 ========================= ========================== ================ =================================================================================================== 
  Time                      Name                       IP               Activity                                                                                           
 ========================= ========================== ================ =================================================================================================== 
  2022-02-15 12:38:15 UTC   Fanny Nilsson              145.62.64.102    The document was created                                                                           
  2022-02-15 12:38:15 UTC   Fanny Nilsson              145.62.64.102    A signing link was activated for "Hans Georg Gillenius"                                            
  2022-02-15 12:38:15 UTC   Fanny Nilsson              145.62.64.102    A signing link was activated for "Kenneth Ingemar Ottosson"                                        
  2022-02-15 12:38:15 UTC   Fanny Nilsson              145.62.64.102    A signing link was activated for "ANDERS FORSMAN"                                                  
  2022-02-15 12:38:15 UTC   Fanny Nilsson              145.62.64.102    A signing link was activated for "LENA SCHANDORFF"                                                 
  2022-02-15 12:38:16 UTC   Fanny Nilsson                               A signing request email was sent to "LENA SCHANDORFF" at "lena.schandorff@kungalv.se"              
  2022-02-15 13:55:31 UTC   LENA SCHANDORFF            90.231.37.136    The signing request email was opened by the signer                                                 
  2022-02-15 13:55:58 UTC   LENA SCHANDORFF            90.231.37.136    The document was viewed by the signer                                                              
  2022-02-15 13:56:06 UTC   Penneo system              90.231.37.136    The document was viewed                                                                            
  2022-02-15 13:56:06 UTC   Penneo system              90.231.37.136    The document was viewed                                                                            
  2022-02-15 13:58:19 UTC   LENA SCHANDORFF            90.231.37.136    The document was viewed by the signer                                                              
  2022-02-15 13:58:21 UTC   Penneo system              90.231.37.136    The document was viewed                                                                            
  2022-02-15 13:58:21 UTC   Penneo system              90.231.37.136    The document was viewed                                                                            
  2022-02-15 17:27:48 UTC   LENA SCHANDORFF            90.231.37.136    The signing request email was opened by the signer                                                 
  2022-02-15 17:28:02 UTC   LENA SCHANDORFF            90.231.37.136    The document was viewed by the signer                                                              
  2022-02-15 17:28:03 UTC   LENA SCHANDORFF            90.231.37.136    The signing request email was opened by the signer                                                 
  2022-02-15 17:28:04 UTC   Penneo system              90.231.37.136    The document was viewed                                                                            
  2022-02-15 17:28:04 UTC   Penneo system              90.231.37.136    The document was viewed                                                                            
  2022-02-15 19:46:25 UTC   LENA SCHANDORFF            90.231.37.136    The document was viewed by the signer                                                              
  2022-02-15 19:46:26 UTC   Penneo system              90.231.37.136    The document was viewed                                                                            
  2022-02-15 19:46:26 UTC   Penneo system              90.231.37.136    The document was viewed                                                                            
  2022-02-15 19:50:20 UTC   Fanny Nilsson                               A signing request email was sent to "Kenneth Ingemar Ottosson" at "ingemar.ottosson@lillaedet.se"  
  2022-02-15 19:50:20 UTC   LENA SCHANDORFF            90.231.37.136    The signer signed the document as Lekmannarevisor                                                  
  2022-02-16 19:06:55 UTC   Kenneth Ingemar Ottosson   90.227.130.183   The signing request email was opened by the signer                                                 
  2022-02-16 19:07:26 UTC   Kenneth Ingemar Ottosson   90.227.130.183   The document was viewed by the signer                                                              
  2022-02-16 19:07:30 UTC   Kenneth Ingemar Ottosson   90.227.130.183   The signing request email was opened by the signer                                                 
  2022-02-16 19:07:34 UTC   Penneo system              90.227.130.183   The document was viewed                                                                            
  2022-02-16 19:07:34 UTC   Penneo system              90.227.130.183   The document was viewed                                                                            
  2022-02-16 19:11:30 UTC   Kenneth Ingemar Ottosson   90.227.130.183   The signer signed the document as Lekmannarevisor                                                  
  2022-02-16 19:11:31 UTC   Fanny Nilsson                               A signing request email was sent to "Hans Georg Gillenius" at "hans.gillenius@stenungsund.se"      
  2022-02-17 08:53:55 UTC   Hans Georg Gillenius       213.66.23.201    The signing request email was opened by the signer                                                 
  2022-02-17 08:54:03 UTC   Hans Georg Gillenius       213.66.23.201    The document was viewed by the signer                                                              
  2022-02-17 08:54:04 UTC   Penneo system              213.66.23.201    The document was viewed                                                                            
  2022-02-17 08:55:47 UTC   Hans Georg Gillenius       213.66.23.201    The signer signed the document as Lekmannarevisor                                                  
  2022-02-17 08:55:48 UTC   Fanny Nilsson                               A signing request email was sent to "ANDERS FORSMAN" at "anders.forsman@tjorn.se"                  
  2022-02-17 09:25:35 UTC   ANDERS FORSMAN             104.28.31.65     The signing request email was opened by the signer                                                 
  2022-02-17 21:10:23 UTC   ANDERS FORSMAN             81.226.80.35     The document was viewed by the signer                                                              
  2022-02-17 21:10:31 UTC   Penneo system              81.226.80.35     The document was viewed                                                                            
  2022-02-17 21:10:31 UTC   Penneo system              81.226.80.35     The document was viewed                                                                            
  2022-02-17 21:12:41 UTC   ANDERS FORSMAN             81.226.80.35     The document was viewed by the signer                                                              
  2022-02-17 21:12:42 UTC   Penneo system              81.226.80.35     The document was viewed                                                                            
  2022-02-17 21:12:42 UTC   Penneo system              81.226.80.35     The document was viewed                                                                            
  2022-02-17 21:15:18 UTC   Penneo system              81.226.80.35     The document signing process was completed                                                         
  2022-02-17 21:15:18 UTC   ANDERS FORSMAN             81.226.80.35     The signer signed the document as Lekmannarevisor                                                  
 ========================= ========================== ================ =================================================================================================== 



Download verification:
https://app.oneflow.com/files/contracts/2812512/ab72080c797981b411013c2752d69b838121221f/?asset=verification.pdf


{"documentKey":"EV8ZL-XTV43-HLWTP-JUP18-1OLG1-N08AE","version":"1.2","signatures":[{"signTime":"2022-02-15T19:50:19Z","subtype":null,"ip":"90.231.37.136","signatureLines":[{"role":"Lekmannarevisor","onBehalfOf":null}],"dataFile":"3fec71c9e7db4d13.xml","validations":[],"signerSerial":"194708055068","type":"bankid_se","signerName":"LENA SCHANDORFF"},{"signTime":"2022-02-16T19:11:30Z","subtype":null,"ip":"90.227.130.183","signatureLines":[{"role":"Lekmannarevisor","onBehalfOf":null}],"dataFile":"3fd9946156930df4.xml","validations":[],"signerSerial":"195303075591","type":"bankid_se","signerName":"Kenneth Ingemar Ottosson"},{"signTime":"2022-02-17T08:55:47Z","subtype":null,"ip":"213.66.23.201","signatureLines":[{"role":"Lekmannarevisor","onBehalfOf":null}],"dataFile":"3fcb1e1a9e45b95c.xml","validations":[],"signerSerial":"194702057151","type":"bankid_se","signerName":"Hans Georg Gillenius"},{"signTime":"2022-02-17T21:15:17Z","subtype":null,"ip":"81.226.80.35","signatureLines":[{"role":"Lekmannarevisor ","onBehalfOf":null}],"dataFile":"3fd773eaed1616ea.xml","validations":[],"signerSerial":"194910175118","type":"bankid_se","signerName":"ANDERS FORSMAN"}]}


         bs/4jS6Wq+K5sG1baHji5JA+YgbYsG5magILBp/nVa0=     XhHt9YTF5rgAOyulQK61PAV3h5/npfq4+Rn/JHAZbk8= km4wOz+IuCax1BafM17Yw6nAzb0yERe/TO2k8ux0zZ4tLLNmYZi3UaJKootkPxFoae08b+df49VbBof93vtSmXHj4D8s8irBPYDKGGyXC9gw6zfuelGDHi3jHfxJCWgYLki1L6VtAj2+qKYSsCw0A91cYILcC6/SKfRsrJrgVPMdFmOfHbRJTkxMxf0tanpZ67aIOCWtBjU14zn5Wg5f7NWyE37bMhF2Km6jABx/tq05AvFu5pmiXuAOnHAHUb0+fyiaWy5d77B9CkITF0I/lDE0UTRQ69vFxf0h7tGev1wD4t3iLNeGBLeuLHklsl13tlwKcYUTfTFl3fvMArPjtQ==   MIIFSzCCAzOgAwIBAgIIIo1DmpY/6GIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwbTELMAkGA1UEBhMCU0UxGzAZBgNVBAoMElN3ZWRiYW5rIEFCIChwdWJsKTETMBEGA1UEBRMKNTAyMDE3Nzc1MzEsMCoGA1UEAwwjU3dlZGJhbmsgQ3VzdG9tZXIgQ0EzIHYxIGZvciBCYW5rSUQwHhcNMjAwNzAxMjIwMDAwWhcNMjMwNzAyMjE1OTU5WjCBtTELMAkGA1UEBhMCU0UxGzAZBgNVBAoMElN3ZWRiYW5rIEFCIChwdWJsKTEQMA4GA1UEBAwHRk9SU01BTjEPMA0GA1UEKgwGQU5ERVJTMRUwEwYDVQQFEwwxOTQ5MTAxNzUxMTgxNjA0BgNVBCkMLSgyMDA3MDIgMTYuMTApIEFOREVSUyBGT1JTTUFOIC0gTW9iaWx0IEJhbmtJRDEXMBUGA1UEAwwOQU5ERVJTIEZPUlNNQU4wggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQCgS8UU2vNvElr1JjEg5ZoVfOmVOI6FE1lOvzLztLKd7RqV1sbInbYtWYmXYDEOFgiRmbw60MtCEeMU4q0ClunkuatNoOwq8PxfKYEQkuX3K6h2u3FqLADv5N6kUlAv6O5XCz3VyDzd9jp964f3ddQQkCO0qJyj80nO6wZTGPK0j5KWcoNIcJtXzt2K4p6DtgcQD5V2czuVeazz26Bz9EleUg95JquH+jvS8N8KP8/rlJSJ0bkW6aFNhFeA8UGMdNZkeEJ4oCcXnR7mNY3DhKReb8FdQSVzWM6nOAL9jvmmU+M7v/eCKqntvJeauMqXk6D2QRkNS3tGFwKsDmj60CvjAgMBAAGjgaUwgaIwOwYIKwYBBQUHAQEELzAtMCsGCCsGAQUFBzABhh9odHRwOi8vb2NzcC5yZXZvY2F0aW9uc3RhdHVzLnNlMBMGA1UdIAQMMAowCAYGKoVwTgEFMA4GA1UdDwEB/wQEAwIGQDAfBgNVHSMEGDAWgBR3pAjWrr10I/gDw9fZXmj4IG3CMjAdBgNVHQ4EFgQUM4TTVw1xcp8Ep6WMKznYcHe4oukwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBAEoXwJORzFQgSlaxjmLVnrhptyznWUiWMAPhc4putLwqJ2j9O2fqTocnvnUz1IgdrycMfp4xI6mz0MHLM/zxWko4lz6Gyw0jdoxW4sPxzD7VnSx5INJsT/3d3CXgB8e3C8xCOICl0pU2H8rWWgEhaYvMsDmxenZQQ2zBr0ZrTuZQseYx6VOHKgW+BnC+Fbwzzqz2ouR7T+oUaN3VGBZWrp+3zpKlrKWeMiuqPMUFjys00DkrxdxyliwUU4SzSCDHPhtHJccLTWt26RjaGRa4J2JxJrqxFwtuc+a7K391Z9yeMryYk75EwSfYXkU7rIpOZ0Ks16QqQU9oVi32yLv2TM/y4VU+SxdD2T5v6Lzuomt16wExnUSCNoAhS8AhQou7UbpLP+DeXWV2biTcCLAQrGdfFziDl3wA7Kus4tnaRgT+8iTRk//ki0ZHRPeUeHCrrqHMF8MpvOh4FUbPfleAtdOowxAWyaNPWPOlfetb4dJCvcCYqT9iwPBW6bVDj1HFTpYU44+7Fonv34Oc0536UjKhEn7w26mIm4Yqv8iWeXRl2qFqIAEEb+RiMHTxomg4te6gRUvlsZB0rq4bxHncEF/5qtPL0n/XmSgMTBvBCbuQSRbSxfL4EPen3FqGGK3faE/3DEBCP89k2JFG6yaV61BE3sPcQli7nbUanb1ZroIH MIIFyjCCA7KgAwIBAgIINmRfTwvws2EwDQYJKoZIhvcNAQENBQAwYzELMAkGA1UEBhMCU0UxGzAZBgNVBAoMElN3ZWRiYW5rIEFCIChwdWJsKTETMBEGA1UEBRMKNTAyMDE3Nzc1MzEiMCAGA1UEAwwZU3dlZGJhbmsgQ0EgdjEgZm9yIEJhbmtJRDAeFw0xMjEyMTMwOTE4MDFaFw0zNDEyMDEwOTE4MDFaMG0xCzAJBgNVBAYTAlNFMRswGQYDVQQKDBJTd2VkYmFuayBBQiAocHVibCkxEzARBgNVBAUTCjUwMjAxNzc3NTMxLDAqBgNVBAMMI1N3ZWRiYW5rIEN1c3RvbWVyIENBMyB2MSBmb3IgQmFua0lEMIICIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKCAgEAxXQZvf3/gUdIONdfDQuB1p4F0ySq2JNVss/MVMV6jqtri8l3AyL/1mA4WRleN7tkckFoTikMYJa76gluLRff3H6CCNJ8XWxYhylYg8swAtgqLwf7/K4oPzDkr4OPHYphw0N7nmu2lhBRAwnWvh6nawnZJ8JJuUzZsuqAUfR2iTFe4uRJJfY3vnm0tQYAuNrSkbjSQeYomz7xEqJ32oCE6n8TFuDx3tL3ELHMX19hnO+kkr1UYdlQHkL/s4Hr6hQmP4/gRwn1tCsxgW8xj6a2fkCqCuDoXk+e6cnzg9JVBYR0Uxdv/ps3m8e8FTKHohG8GYm5nAA1zvXF+mg9mlgXHpa6AYecv+aMlbv1kp4g8ksS30AUcUhnMWL/bvy41MsCOSGtvOf/dU9PkRq9pqnodEy991MKMqLSvpXqAjwdv6zNNhTHXPuKiO9y5nLvPQntaJFv/eieMQLvTMMJG7SOYisGBQ2m/2a3eIrEmhWwf6cwD2tUHcGO8CzEsNgeF53pxgNsL5qNR8ZL5fyQUy7Ugg0lThJAdYi2z7n1yHtoFgTI7c6X22enlSj08xyRntgy3N4gA8UCw5H7DPfbCeOkA/8aqW5kr2hB9Axc5XRiFteNllTp/a5LuzipJ9K4IBREN46nV+3VHJYJYAr0ms2nUvw8ZgVOBKENUDXG+Z7Lr+kCAwEAAaN4MHYwHQYDVR0OBBYEFHekCNauvXQj+APD19leaPggbcIyMA8GA1UdEwEB/wQFMAMBAf8wHwYDVR0jBBgwFoAUeD1BKGM417KFRrjY+hzI5KTd2sMwEwYDVR0gBAwwCjAIBgYqhXBOAQUwDgYDVR0PAQH/BAQDAgEGMA0GCSqGSIb3DQEBDQUAA4ICAQBLYRZA202lrfXwTTHWoOz7ZxTiavSI23aRYEg7p7X3DoHWmB4NLgtu8wUBpd9QfBw6dc77ue7YBH4PGkl5jFQ760LK4CoQ6BiYGNlQHAuHY/vpc1buAr7VdnDSae3HmM63gjVJGK+KQGd0PHqO6vX1hDPx0RtWmf5OjAPCO03CpvE5f5vmeV1c1tYU8W4jqVN13sifUkLHm5bJPycp3sKEt3IZ1NKW6dxnk9XFLadukF4JC8VzZ3jOq0FEENDVGXfFFn2Pwcnyyh79Hk0wR8qOS9ZR8a8QM/082J7g6HcBbnBV0amaKuJcqJT1l9++H9fNaOhkhGrXlUSzvm5g5RbcWQR8+RNF37sxO07qqiSne3U2UmkeZ9lX2KbxhNmJZ2+XfiLG37aRTlONMEqxszdCtkhwJSfRqSke+OMpBuLfiqjMMppBUBCuDQPeQ+hLrR0hw/uvinM76+T3M0Y2+T3KRl+TXoN8gtv0mMOeWq9LTHvolge2ET2+q3tpJMAdFGq5bsBG9wHCah6YdjHILHTdMSOHbcMgPCB3j5BBntQL7rsjpcDzaDEOPnjFbVpb1b53U5DMovgPuZ3868PHihGDjC+2cPf9ikVy7vabi6/1FSo31h2WLUf4au+OdR7u+qveFcAGyLcAT2wqrytP5FZJBFjCoN8W2aUQb+8K35/RVA== MIIFwDCCA6igAwIBAgIIA7sLQTEhzuowDQYJKoZIhvcNAQENBQAwYzEkMCIGA1UECgwbRmluYW5zaWVsbCBJRC1UZWtuaWsgQklEIEFCMR8wHQYDVQQLDBZCYW5rSUQgTWVtYmVyIEJhbmtzIENBMRowGAYDVQQDDBFCYW5rSUQgUm9vdCBDQSB2MTAeFw0xMjEyMDcxMjMyMzZaFw0zNDEyMzExMjMyMzZaMGMxCzAJBgNVBAYTAlNFMRswGQYDVQQKDBJTd2VkYmFuayBBQiAocHVibCkxEzARBgNVBAUTCjUwMjAxNzc3NTMxIjAgBgNVBAMMGVN3ZWRiYW5rIENBIHYxIGZvciBCYW5rSUQwggIiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4ICDwAwggIKAoICAQDanSe+brJr2kv/upfVQ7epGyABX17jcSydbhYVQXaGsNFb81FBJ+apxU9/1aJYcB+HiDD1rz2HtpRZEzLlTrB5By+9lAfaK1dwidPgS4LZrsP/tdvSS25rGAmsA3HiuX2QJIP8zj0kH3LX37fgdd338xpxVenpHUq5DmrQO+dfNOBSQGSDJMRpjqNxE5YyddDYJpUc10yXZ6mbDxBohhHYyduQKV1YMzTppwLmaTKAUuG9p3JgfGfUyCz/gsTFVoa5lVUTGTQzLI8eEX7GaeigXwRUsGLpaKQQ+l56wagrOKsSqYh3SbVE+MSk2p32Nle1hj/XYECtUMxnVWWkpQQD9dcTZxMXFK770waj7+kAbKP2j6iP3aHimZqjpEkQ2LBWW9R+VKuACmJfTW/npZk2VzIxDHCCHq8t1cwuTTS0vgLoFgXIphyhWIcQeT6aLNmT0ePBHccpMuR6PoGxHeW1S4LSOAxFA0C2KC6zyIQv20WPptToc3eDU9267xJM5MO81FpwuE6bgRLg5/zu5jxef/CMJfRc79cRHhWMXVvFmFNEFuLdWiUwvBZjQopryi+oKvxO2x4SyR99EpIEZkef1y2KZgq+8PYY2Y/M2wkUY+HJwzhwueznvzr2NIWY2fsS9pzvADofEw3SxdseMv6HOl1rYtV45RkqEy1nsFjWLQIDAQABo3gwdjAdBgNVHQ4EFgQUeD1BKGM417KFRrjY+hzI5KTd2sMwDwYDVR0TAQH/BAUwAwEB/zAfBgNVHSMEGDAWgBRnirqy6kgcevU7aDcncgbrkWPLUzATBgNVHSAEDDAKMAgGBiqFcE4BATAOBgNVHQ8BAf8EBAMCAQYwDQYJKoZIhvcNAQENBQADggIBAAY3c6oDd/QuDjcPAmk/hxt8eYyMEzgS4MUBDFAEaIM4657EKEp0xU6JxIFpoF5/RdyW//jvViqA3rbUWYnoACz09oiCQgjnaZJgHDOQ+t6g+kV2VnEJGGo/UD6xcnJCFmdkEKwxg4nj/kb1VRtPjZiwAKo1aR1CjVSi9KEAUinQzW3HMnxCX9sc9Zi8xEfrBSVkh2hU6YJ3iMb8UTGWuG22DRByd34SMCI2cQOYXVz2Md5jzKwMMrKXijBXHmMSThFlPnGcRvhqCv327Wk1SXPO5z2kZJEH57tTMj6E01HaFgCsgajzaNnZ8jAE4JMHqleA2VWcHAXj8mrHHGUVlLz7W6RGAxyspOCxtJxI1AQMIPXdhZBB1x4poiGuDV8MI7CFgwand+1lmm7kmjgYnPRKNuGKO5CtOFfvl653aktEcUbRSiw9/uemo5NI4PX4sWzUm3/aDokSOGaTfRO8pbmjNBSimWE245D4/GsCrGuP6E2MvkUixSOATxx7casPqkllVO6zyLRWrS7zhAxQoxR8NqCnRQoUoa93O5tgsi1BcSenhrtSaCi3fvVmY+6VHNb8HQi/lGnzTtX3gVIuDHqW/j2q9k2Kt8jyqxuHPIG+Iqlls2lSaGp0Op3KXQYcb8b+1MgGtMhezsrjZNFLDqvhJAJ2zV1rlguS9WBWp+qW   SW50eWdhbmRlIG9jaCBzYW10eWNrZQoKTWVkIG1pbiBzaWduYXR1ciBnb2Rrw6RubmVyIGphZyBpbm5laMOlbGxldCBvY2ggYWxsYSBkYXR1bSBpIGbDtmxqYW5kZSBkb2t1bWVudCwgc29tIGlkZW50aWZpZXJhcyBhdiBlbiBkb2t1bWVudG55Y2tlbCBvY2ggc2l0dCBrcnlwdG9ncmFmaXNrYSBoYXNodsOkcmRlLgoKSmFnIGdvZGvDpG5uZXIgYXR0IG1pdHQgZnVsbHN0w6RuZGlnYSBuYW1uLCBtaW4gSVAtYWRyZXNzIG9jaCBtaXR0IG9mZmVudGxpZ2EgY2VydGlmaWthdCBzcGFyYXMgb2NoIGxhZ3JhcyBkaWdpdGFsdCBpIHN5ZnRlIGF0dCBiZXZpc2Egc2lnbmF0dXJlbnMgZ2lsdGlnaGV0LgpJbmZvcm1hdGlvbmVuIGluYsOkZGRhcyBpIHNpZ25hdHVyZW4gb2NoIGtvbW1lciBhdHQgZmlubmFzIHRpbGxnw6RuZ2xpZyBmw7ZyIGFsbGEgc29tIGhhciDDpXRrb21zdCB0aWxsIGRldCBzaWduZXJhZGUgbWF0ZXJpYWxldC4KCk1lZCBtaW4gc2lnbmF0dXIgZ29ka8Okbm5lciBqYWcgZGV0IHNsdXRhbnbDpG5kYXJhdnRhbCAoRVVMQSkgc29tIGfDpGxsZXIgdmlkIHRpZGVuIGbDtnIgYW52w6RuZG5pbmdlbiBhdiBQZW5uZW8gRGlnaXRhbCBzaWduZXJpbmdzcGxhdHRmb3JtOiBodHRwczovL3Blbm5lby5jb20vZXVsYQpEb2t1bWVudCBzaWduZXJhcwoKClNPTFRBSyBncmFuc2tuaW5nc3JhcHBvcnQgMjAyMQoKSmFnIHNpZ25lcmFyIGRva3VtZW50ZXQgIlNPTFRBSyBncmFuc2tuaW5nc3JhcHBvcnQgMjAyMSIgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIC0gIHNvbSBsZWttYW5uYXJldmlzb3IKICAgIApEb2t1bWVudG55Y2tlbDogRVY4WkwtWFRWNDMtSExXVFAtSlVQMTgtMU9MRzEtTjA4QUUKCkRva3VtZW50ZXRzIGtyeXB0b2dyYWZpc2thIGhhc2h2w6RyZGUgU0hBLTI1NjogNDcyM2E3M2Q5ODk3MjA0OTdmMjFlMjY4YzVlYWFkZGM0MjljY2Y1YWM5OTA3NTQ0ODEwOTU4ZDg4N2JjMzhiYQo= eyJzaWduaW5nUmVxdWVzdElkIjoiMTE3NzgwMjgiLCJkb2N1bWVudF9kaWdlc3RzIjoiW3tcImtleVwiOlwiRVY4WkwtWFRWNDMtSExXVFAtSlVQMTgtMU9MRzEtTjA4QUVcIixcImRpZ2VzdFwiOlwiNDcyM2E3M2Q5ODk3MjA0OTdmMjFlMjY4YzVlYWFkZGM0MjljY2Y1YWM5OTA3NTQ0ODEwOTU4ZDg4N2JjMzhiYVwiLFwiYWxnb3JpdGhtXCI6XCJzaGEtMjU2XCJ9XSJ9  Y249UGVubmVvIEFwUyxuYW1lPVBlbm5lbyxzZXJpYWxOdW1iZXI9NTE2NDEwNTIzMCxvPVN3ZWRiYW5rIEFCIChwdWJsKSxjPVNF 88XvJoVgfxeZebhafAagcH+FH9A= UGVubmVv  Signing Ny4yNi4w   SU9T MTQuNA== zsk21CM9na2gv+kHtRH+DOLhbEw= 0 cs1   CertificatePolicies 1.2.752.78.1.5 pw token-not-used       MIIHYAoBAKCCB1kwggdVBgkrBgEFBQcwAQEEggdGMIIHQjCCASOhfDB6MQswCQYDVQQGEwJTRTEbMBkGA1UECgwSU3dlZGJhbmsgQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMTc3NzUzMTkwNwYDVQQDDDBTd2VkYmFuayBDdXN0b21lciBDQTMgdjEgZm9yIEJhbmtJRCBPQ1NQIFNpZ25pbmcYDzIwMjIwMjE3MjExNTE2WjBcMFowQTAJBgUrDgMCGgUABBTaHcRc6oZJylJO+e3rt+UyJtpuqAQUd6QI1q69dCP4A8PX2V5o+CBtwjICCCKNQ5qWP+higAAYDzIwMjIwMjE3MjExNTE2WqECMAChNDAyMDAGCSsGAQUFBzABAgEB/wQg4HhsXbnMEhr2lBPfCz/mNtpBCJ1fWdTh1t7PM8L3YicwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADggEBAEFYXsbVlPdZTOiJbEgfnBTGnxjtprnOQD39IfrUM+IO5b/odWRvQp6k1DGGr68j1I5cz7+jT6J34scvWLlBLap4JC0uT/5SE3yG84bfY/MRDSkkTkAAh8tjhy39w1OuY0tQhmy+1h01mg9YP8oVFFEpylXx2YwrFQh0bRrASZFI9u+lI43tOpbb+RABS35ZNjh9PwcGjF/DxEwABthHtMbVm8XE9e2f/IqJJ7ss+N82AMq3ROwYszqFXi+5jnEZcE/Esj54c5E5eNGg5DyM91Ou5ObzSwYo5EZ6urzkwyvLXLXYF2xGBq+duuKcLMbVIbgt+/AU9fL2BgUThb318SqgggUDMIIE/zCCBPswggLjoAMCAQICCFJUHzFXnM0BMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMG0xCzAJBgNVBAYTAlNFMRswGQYDVQQKDBJTd2VkYmFuayBBQiAocHVibCkxEzARBgNVBAUTCjUwMjAxNzc3NTMxLDAqBgNVBAMMI1N3ZWRiYW5rIEN1c3RvbWVyIENBMyB2MSBmb3IgQmFua0lEMB4XDTIxMTAxNzIyMDAwMFoXDTIyMDUxODIxNTk1OVowejELMAkGA1UEBhMCU0UxGzAZBgNVBAoMElN3ZWRiYW5rIEFCIChwdWJsKTETMBEGA1UEBRMKNTAyMDE3Nzc1MzE5MDcGA1UEAwwwU3dlZGJhbmsgQ3VzdG9tZXIgQ0EzIHYxIGZvciBCYW5rSUQgT0NTUCBTaWduaW5nMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAwbnsYfdnlCf6IcO7f3MRYFNfGgeFInb4VKEvJZNVqA4QAAd5kFkipQPB3OXWwU0llE5uLQ/9r4yNHRXTZR5gFBTTDmjA8gpZQuPIhAzo7tgx3ZGl5fJXXEKautQouDdZlUVu9YBOjVYqxbZ51pJ/DMDucUOTyjvO36kvOx5xnw3DQkFtSEFloj+6z+xVlln7cJ2qLMICYIhRl4+D9eg+GqUv6d7xg968WH9oo3R8VBFSBZ4koUKijy0q7YYBbPFTHYpuIGMCgu490opGgXdHwdbHMDFjpggAYHPFHD0y7Q0pVTHZQKwR0Li/Y47F50eu+K0AaCe38nIfQ6PVj1+NXwIDAQABo4GRMIGOMBMGA1UdIAQMMAowCAYGKoVwTgEBMBYGA1UdJQEB/wQMMAoGCCsGAQUFBwMJMA4GA1UdDwEB/wQEAwIGQDAPBgkrBgEFBQcwAQUEAgUAMB8GA1UdIwQYMBaAFHekCNauvXQj+APD19leaPggbcIyMB0GA1UdDgQWBBT8/AgjNzZVxpMbH89bzHV65vF5FzANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAWnSPsKCgvMaiukN9yFa5X4EbBykYYXgYdwt4X9YCDqavNmvqEsTNtcATzRhRlJUd8TZYuVjjxpvwtwhtpviGGDvaCBi2P1hagcITSEnRyAvL9eTYrfXnSgi8iF/ufOQsBtEUsdCxbrXPw99eIuboRyyCvX+dfDvB+UMzv+khsgRl7WXUsWY7ZVP3LRONfegdlMMu5x99Kzw/44IpRSN6fDYNUnQAUVJIMJGomwbO1VL04LKhCxpBwmKpWEcTY/waEV+azWLCcAM3XnOmTrjwO/oFWCqp6Nn48QVae5JmbMW0Zt1l8vvCpzDEDJRUJ/B0nx7PZWP8unFYqSApEdNAy5A7ctKgxiyBw9GRS+Rj3LAGaO4UoPMPtX9Xb35/KmBY4XL2u7xRpY59Qb64P/2kT2tqfvapi76UGurf1uIunuG735y6DbgQ3j0seZiRI8m3lmCM4pk3JOGierpwDSsnW5Ve4un3uKxeRP4KRJfHhcLTgwoPT1YfUN5huD5LQJDj4WfMOaR78iSIa2z9E5dbfJpDwcr7hAY6vwOpn2CBAR0m7b9WXCl5fZmSMN2APtrM8NH0zAWd7hC127HjgUFZ1W8QMswMzE2Eh7axem0/tnazwt2Lyvqjw43cSK67JEFQIy1iy26+5q08eNjYnG00pKlCFGHWff/rYUHjJ9idIG0=    MIIQoQYJKoZIhvcNAQcCoIIQkjCCEI4CAQMxDzANBglghkgBZQMEAgEFADCBmQYLKoZIhvcNAQkQAQSggYkEgYYwgYMCAQEGBgQAj2cBATAxMA0GCWCGSAFlAwQCAQUABCC3p95uKDIuPflEl+gTi+Ezf7Kvr0d7wvPseh36C+YHBgIIMI3PGsXaKU4YDzIwMjIwMjE3MjExNTE3WjADAgEBAgYBfwmKEWmhGzAZBggrBgEFBQcBAwQNMAswCQYHBACBl14BAaCCDF0wggXUMIIDvKADAgECAggttwn57kR3hTANBgkqhkiG9w0BAQsFADCBpzELMAkGA1UEBhMCSVQxGjAYBgNVBGEMEVZBVElULTAyNzgwNDgwOTY0MRwwGgYDVQQKDBNJbnRlc2kgR3JvdXAgUy5wLkEuMSkwJwYDVQQLDCBRdWFsaWZpZWQgVHJ1c3QgU2VydmljZSBQcm92aWRlcjEzMDEGA1UEAwwqSW50ZXNpIEdyb3VwIEVVIFF1YWxpZmllZCBUaW1lLVN0YW1wIENBIEcyMB4XDTIxMTEyMDEwMjg0MVoXDTMzMDIyMDEwMjg0MVowYzElMCMGA1UEAwwcVGltZS1TdGFtcGluZyBBdXRob3JpdHkgVFNVMTEPMA0GA1UEBRMGMjAyMS00MRwwGgYDVQQKDBNJbnRlc2kgR3JvdXAgUy5wLkEuMQswCQYDVQQGEwJJVDCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBALQ+7EN/516YzuzEf3swclGjTlSndjSEl9r/fB2wF7MQJjeBZVNVm6FZBkVKmKlRxn14L6okvYvMF5LwoZHnc2rwKWcaxfIWpkxEQpI3KI+9hsq4uv1g+oven9J78ba5LU6b7tmqFUeIqkhOZnTNnjSSTT7A5cMzrhejf4Mp9zFOkSpmP8H/26WfmWdtX2fXdMa8AO8yRukzyPTHZJjv+s9WiCbNunDyv5ja1DhdsLivOASLleWfxYvpDftMkqVaf9giw3AL7yYQKAGuyNfmYuzHgah9zMvAgjFFuur8rDW78TcQXNN5jkSryVmlcRlmLGXp/WL+zvZhBnHkCYFRDCMCAwEAAaOCAUUwggFBMB0GA1UdDgQWBBR2uh6n1ctjZf7qAKWVhjJksXsS2DAMBgNVHRMBAf8EAjAAMB8GA1UdIwQYMBaAFNNmy1p3EunsJ/EJcs6YsOc5ghQbMBgGCCsGAQUFBwEDBAwwCjAIBgYEAI5GAQEwZAYDVR0gBF0wWzAGBgQrTBAGMEcGDCsGAQQBgv5eAQEFATA3MDUGCCsGAQUFBwIBFilodHRwczovL3d3dy5pbnRlc2lncm91cC5jb20vZW4vZG9jdW1lbnRzLzAIBgYEAI9nAQEwSQYDVR0fBEIwQDA+oDygOoY4aHR0cDovL2NybC50aW1lNG1pbmQuY29tL0ludGVzaS9xdWFsaWZpZWR0aW1lc3RhbXBDQS5jcmwwDgYDVR0PAQH/BAQDAgeAMBYGA1UdJQEB/wQMMAoGCCsGAQUFBwMIMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQBfA3VPwHlD/aZcHNdiHMee1jY9eJyUWvWcS0P0vkcixoaj9vdgFAgAdqFByHfUripAKcpGBlSouBzMcvHOOTB+5hmaVxp9CVMZPpveAdgiCf/0JCKb18fOk7IMBOsZ0ATdPOs3hi0O/JyUMg1E3nf6v0F1eieG5soV86ypGsR27mKwCUEI6reZFnZn7Jx82FGeAKCDPazZoeyFxdJMdl/IUMMrpaWI6Js5zAVy1IZKmuw0v29gaK2Lo2sSuVMPye+zEhdcLxXAdp9Tb0t4vg9g7mPcENNVQU1v6fLMZv7ERwKFjqcfOiiT94JOKcGF6kxI7q2sioN1QH4rmWDItGoQRc8hc/b9Vk5bviXUfqdPRXIiFlJuR8SzuE2LqgsHk64A/31CFTkh6dRmFFIBPDN2XJMk9Er2/8qbhIXPtatUoAfb7T+yBAklEfXL3Ipx9riCt+w6HwogXQY/3iy9vsh2rOcBR18Tyxw+vKdyxApbAPD+TO7JoHAaBCrQX/3oK0jxbu7rgb2ZWl1c2L6QPuEdpvfRzUFL43o6NHrrPnrl8FTfbmViHIa3gvMQCGBatzNq8zN9N3Un1DltK0of7JmIg57h/U8Yv9PJ3yIj53X54JRsXXwi6lwYCD2BPJSZdRDdB9CYwtTLtsEZ/Q2OlAJbqB3MCsdu94UnAHNCH+EMgjCCBoEwggRpoAMCAQICCFcWniJBILumMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMIGnMQswCQYDVQQGEwJJVDEaMBgGA1UEYQwRVkFUSVQtMDI3ODA0ODA5NjQxHDAaBgNVBAoME0ludGVzaSBHcm91cCBTLnAuQS4xKTAnBgNVBAsMIFF1YWxpZmllZCBUcnVzdCBTZXJ2aWNlIFByb3ZpZGVyMTMwMQYDVQQDDCpJbnRlc2kgR3JvdXAgRVUgUXVhbGlmaWVkIFRpbWUtU3RhbXAgQ0EgRzIwHhcNMTcxMTIzMTAyMjQwWhcNMzcxMTE4MTAyMjQwWjCBpzELMAkGA1UEBhMCSVQxGjAYBgNVBGEMEVZBVElULTAyNzgwNDgwOTY0MRwwGgYDVQQKDBNJbnRlc2kgR3JvdXAgUy5wLkEuMSkwJwYDVQQLDCBRdWFsaWZpZWQgVHJ1c3QgU2VydmljZSBQcm92aWRlcjEzMDEGA1UEAwwqSW50ZXNpIEdyb3VwIEVVIFF1YWxpZmllZCBUaW1lLVN0YW1wIENBIEcyMIICIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKCAgEAtP4tZyol+Z5qAjMObquAQjz9KF/US23hurB/YQakgg4rTrgLHCBEG/1wptoWBDOfs58LjErNMNDbziwgY3hO+j1bhXryrYvYt+ZLkabkWLdAJhdhzztWO/tu5WjfW+Pp+jt7aztdnod+3cRFd+tdA/BMK+EnjYmoh1PrmpuzBWYRBfTy2dxu+EAjENnqNomy9hpNQxgu7iKkR+krFt+C00QJFaC25sIYjeSQGqW6+Dnw1AJVQZayYnKVtMHyO5r4LnNnCUzuNr6TciZgWjU/dfUl2DU/vLZeo/ItcVT7EuVEudtxIhlMpeCYMyac5OujJC/927cvg8q3v8pjHV74R134O5Zp74dU6ZBKyJJ4azjyVlhgI/k4Ki2O5vlJoExn2ZMxTbRtV+uifwJn7MnIM63SA4envLNIEflw9vUrVWqxnjmwNLYpM+hgt+SAmos2VNq+XKVRS4LVRoPw1kRSw2R8Ui9OfyFjkcu76GJ+CPPJiKxf/5p37ge1JDEyjXDTgkoKW4UJTkKjHGrN+nzFDhdfteGi+FcJD+SBiXyUc7yDWVcyOTTKjN0tlZ+s5ap8rMeLFe9x3wEABe9inK5Uqz3jvHvvDau11kyldb0+etj/di0h4nhD2jFUd/QvNTrvzj5s7eq8NqpslKpb5r/x4TdQ5lc8swPiFdqjXBw/GaUCAwEAAaOBrjCBqzAdBgNVHQ4EFgQU02bLWncS6ewn8Qlyzpiw5zmCFBswDwYDVR0TAQH/BAUwAwEB/zAfBgNVHSMEGDAWgBTTZstadxLp7CfxCXLOmLDnOYIUGzBIBgNVHSAEQTA/MD0GBFUdIAAwNTAzBggrBgEFBQcCARYnaHR0cDovL3d3dy5pbnRlc2lncm91cC5jb20vZW4vZG9jdW1lbnRzMA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAFmSuPU8IvR/DpEN4jU5ESdTZcq2Bnuy0z3aSHVV1Gc1Clzong4SpOIzSVqz/CeZ6Yeef/k2b6vmjhlBucq9W9ruXYjTnsHuOMFyGSaQWQylG8Yf83T9feTnQlFIP6Y1j8U5oqt/Ky0nCPAMpkrpxyJe3+XQbtkTZXM3Sa1oMRP1L5FS2ydiFMNZk9NyDbysNYY1EP7MZqpuP8SYzMwA/7rWy//nY8hP0xLpxImn0pY92GzhRFx0kjWw3ItM1XI6+/CKIqUkBuYzg9aMzEEgtxpNorpgxG1MizqCEHWP+coVUACSLZsMf20REKHR1sOvzkYwg9OMQQ6W5VE1qlyEnm93O9AMJVVabqEBDtLPxRAI8dpL8jEYum1qkpbmYno8rNr21gQApsAnyl9SxqPRHqtd3+SaH3R/0qGleyNakRwT1nexjQoW4X9BueO5lgW/gvRXFQ4B8sW5+dKm3jis3qqNV7wUcHyM1uDKiaP62wCMwrF3Qs+OJ8s0602zE4sOf+m0PBSNALoOvrZvPat2RXzpkpMMz4GD4FHqSP0e4jysnA3yNQJp2aGaun95AVII1eEsaCgb7bumGhpA18GsIb3EnuwFmg6DX4fqaOKn/cgbIC24y/E56Np/dUxtx9OtXg1ObzAgBY7A5d5cmRq4cEyUCtqEynjl6w0ExQb66YtoxggN5MIIDdQIBATCBtDCBpzELMAkGA1UEBhMCSVQxGjAYBgNVBGEMEVZBVElULTAyNzgwNDgwOTY0MRwwGgYDVQQKDBNJbnRlc2kgR3JvdXAgUy5wLkEuMSkwJwYDVQQLDCBRdWFsaWZpZWQgVHJ1c3QgU2VydmljZSBQcm92aWRlcjEzMDEGA1UEAwwqSW50ZXNpIEdyb3VwIEVVIFF1YWxpZmllZCBUaW1lLVN0YW1wIENBIEcyAggttwn57kR3hTANBglghkgBZQMEAgEFAKCCAZUwGgYJKoZIhvcNAQkDMQ0GCyqGSIb3DQEJEAEEMBwGCSqGSIb3DQEJBTEPFw0yMjAyMTcyMTE1MTdaMC0GCSqGSIb3DQEJNDEgMB4wDQYJYIZIAWUDBAIBBQChDQYJKoZIhvcNAQEBBQAwLwYJKoZIhvcNAQkEMSIEIEt+0I/+uNxgyc1bafRnAuCSgRkHBeT6zlhBOLMN/lQKMIH4BgsqhkiG9w0BCRACLzGB6DCB5TCB4jCB3wQgj/b97MM/FZ9scWb3ErFg2PqQ8TILpn0fg1FubqqOgTkwgbowga2kgaowgacxCzAJBgNVBAYTAklUMRowGAYDVQRhDBFWQVRJVC0wMjc4MDQ4MDk2NDEcMBoGA1UECgwTSW50ZXNpIEdyb3VwIFMucC5BLjEpMCcGA1UECwwgUXVhbGlmaWVkIFRydXN0IFNlcnZpY2UgUHJvdmlkZXIxMzAxBgNVBAMMKkludGVzaSBHcm91cCBFVSBRdWFsaWZpZWQgVGltZS1TdGFtcCBDQSBHMgIILbcJ+e5Ed4UwDQYJKoZIhvcNAQEBBQAEggEAA2Qv1YfpysjuYB9qa/lcxn5HFlNFwfHrePYc3FBqnDKkP72YcAhElwa/B/hLQG/KYXFSGHTyfuCZ7Dk/2F4aZExZdwMI4c9F4VO2i3M+skSuwST3CpAtgiMb5bhblduvY54rFSzUjMx4AaUt1PR14hf27PuoIKBfYpAzzMJxbyeTGdbNegJNAq+2xnZkfvTWiklEAH1qhSnT+NT4PVasp17BNOeZLMvHgG0wLe2kmWB2ZmoyjZ35jz6sdcUOYPrCCtKp0ax46HzhDGyMdgCANPqoXHNl6R0kqSFw04OEf0fIM6R0smDew14EfXDi+DOg0vwAVcoGcVaoIGfb1i91Rw==


         yqcTOYRCaTSaU55vqPJwxTEIh5jjp1lbadFiMZ6AX+Q=     JqPG1PVsU54scdlh1NU7LRAVh7FKdSwiYIasW7INfDw= dI7yt9IihnalFLIFp4RMKXFRMY72tZOemId06tW9nCwlq1/25w0r57wZsWClS8Tb4pgHmtr/FkfaNnykTNS6hf+a1dQMWUdC0cOBPCY4pKgqMWXDyj1DtabWmlQBDJrW8jqBSmXMFhKBMdJpzw+LY3EYVrOyv+wBJpKmbhMjjynhKQu9ro2dICIlf8Z8AzLqOS1TURPXT+2NzVHaWfEEw/XF9o9jXrMcHL3nnbuj0TRITkDB+e7Gb4b6zU7WgnaGiKjtu0QIaHDvqAOHJlsrZY5FW0GQKnqUVLStrxlLREB93y6EkiYrEN8l0T37KEftHfxZa2m3NRL/kcAiQUmdRg==   MIIFjzCCA3egAwIBAgIIEWTw37W9HxIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwgZExCzAJBgNVBAYTAlNFMSgwJgYDVQQKDB9TdmVuc2thIEhhbmRlbHNiYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMDc3ODYyMUMwQQYDVQQDDDpTdmVuc2thIEhhbmRlbHNiYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpIEN1c3RvbWVyIENBMyB2MSBmb3IgQmFua0lEMB4XDTIxMDYyMTIyMDAwMFoXDTI2MDYyMTIxNTk1OVowgdQxCzAJBgNVBAYTAlNFMSgwJgYDVQQKDB9TdmVuc2thIEhhbmRlbHNiYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpMRIwEAYDVQQEDAlHaWxsZW5pdXMxEzARBgNVBCoMCkhhbnMgR2VvcmcxFTATBgNVBAUTDDE5NDcwMjA1NzE1MTE8MDoGA1UEKQwzKDIxMDYyMiAxNS4xMCkgSGFucyBHZW9yZyBHaWxsZW5pdXMgLSBNb2JpbHQgQmFua0lEMR0wGwYDVQQDDBRIYW5zIEdlb3JnIEdpbGxlbml1czCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBANf4w95LrX5pANJfqR0UNcbS+qcKYgmTDlV8N5yy3nsRQ1az4f0PpM8I7UbtvIN//kk3rwmIH3cgVEpt+4EfbxWlDTfIGrZeNv3HeLEJT4WBgj9NJBT+OFDAzfdi86scoNZBVSNVTS2Ldo0MBlsDeem5kzzIKE4nOFElzAhOeoSinGmnF0tUZeUZOq0FrUjwZIjXx8470oxu5AImMalr+GZTtCcPHWOc3DHqJXYZ48pouSRKzzrVjN7pYMeO3l4OnY76pJYO4uIH+6rR+fwW7mRvcPY3O53ScvVxRvZB9bb70JGpI29BEwQn6ZzOOplcomp8GnKMlwmUx1xnzd6BtmkCAwEAAaOBpTCBojA7BggrBgEFBQcBAQQvMC0wKwYIKwYBBQUHMAGGH2h0dHA6Ly9vY3NwLnJldm9jYXRpb25zdGF0dXMuc2UwEwYDVR0gBAwwCjAIBgYqhXBOAQUwDgYDVR0PAQH/BAQDAgZAMB8GA1UdIwQYMBaAFBz16IYO+U5U60Jf6gxvA2hkVf6IMB0GA1UdDgQWBBTjheaF2zuRIiwULsqxN7n0N2YECTANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAS6NhMnS+czCS8Q6ElG5/x4WLrWwM9JMnEjVncM+HGdnXbCjOmZr/J+rKdGMHuEyFfK5TTFlamA56sYOUw0mrAYQZv47cml2gm/sbvk7QGHOQVUPKh8wWP9fj9tamm7NuStNX1IUEy2GF3vzM2heFtouQpM0A10+KCjOiq0xMMajSHazI8VM0RwdE/fI5cMENS5rufWycMR9mSCbVnABKHXqqoqlKcR9tQgXSzGQTvLpiAaFcT8vFEGMjgzMUjlpNjcTb5OEHUOIlVAwcXwrGflxNlLS42qauC8XM4uT4Jof8JETmenYUBErhJ3Zo8kes786R1+m20DQPCUjTuTMZwul+BL32WdmYYc1GR+ldmR7XtSJOpqZpB0O8OYWHXLBf4Ty436pXT05JF4ZzlWWQUmtt1KIgTwwGpCk4ZcFjOjmBxMzOQfGMG5flMfznnzpZM98F47fkIpjCJ4lWpZUJdEI665vkJzJ6ugw4nzf9Xz3rHFZX7lrF+2plCyPbi3An09t7VLcnhBPdlEBhTfbXaO0I/RZqasZn6eynwYtuFLnK7gklCum9nvjVDuL8XaVRN6rLo7WaKU6OSdt6nR+nFxhjPVGcQzplFafegzTeRAV3OB4617jtQbFimSw7l6c8SJI4aU0hUXiFn69eMyd2LAcJANKtd2JOVmHgPvrFIzM= MIIGFDCCA/ygAwIBAgIIfMz7J/Nw/S8wDQYJKoZIhvcNAQENBQAwgYcxCzAJBgNVBAYTAlNFMSgwJgYDVQQKDB9TdmVuc2thIEhhbmRlbHNiYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMDc3ODYyMTkwNwYDVQQDDDBTdmVuc2thIEhhbmRlbHNiYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpIENBIHYxIGZvciBCYW5rSUQwHhcNMTIwMzE2MTMwOTE3WhcNMzQxMjAxMTMwOTE3WjCBkTELMAkGA1UEBhMCU0UxKDAmBgNVBAoMH1N2ZW5za2EgSGFuZGVsc2JhbmtlbiBBQiAocHVibCkxEzARBgNVBAUTCjUwMjAwNzc4NjIxQzBBBgNVBAMMOlN2ZW5za2EgSGFuZGVsc2JhbmtlbiBBQiAocHVibCkgQ3VzdG9tZXIgQ0EzIHYxIGZvciBCYW5rSUQwggIiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4ICDwAwggIKAoICAQCakOmcae5j5OJ47szo5uQhd62sRsaG576j413CuI1J5/SVqfj7Lq5tBx6Nz1txug+Czq69e3w16hjbkDXeoiRmPPuOcKiaUWaQjl8ciu5mdhQMQXeRQkOsMlcLaUBRgx+YXRXIuflbcksroapCO8rCQTCQLCtc/KGYH0U2n+4DKohw/okTUEJ5sU5ehRikroF75CR2YlrFS/Hfx0iRAGSaI35un7FVo0fPk3mHuIAg1CELhWyH+2zeBlE4Vizw8nQOEojgh70SPM7mvhzFlI3RvMt0e33rrd779wRUWLPcszWBXqmD66FNp0wzVJ0sTQ8VFpWqjreU5dvr0VuKCZVkEpdsu0bySidzOgdzG0dbAW1IW6mUU1G8yX1fG7z/eiMz/yxvPbVZkSRXR9urvoZVUmTNv7hngaUEIVmUoRg5+N+oimaKOenVhx2nJq/KncWzAdUXYu3AGIuVrQcE7APuALLk6OmVo9WxjQ04aX/9JYyiMj4e5mxIZ02ag79aEEfRnqIYKx+1FY8I3ZBXsRxW476a/9SdHw3FqUlStefwAakkftQiCjO4eMfDvz0ieLYaIKArmZPUR5DjCWtTFFX0xn6pTcIi+RKOYTnEdvVAuR7gBf2URNTd7JKE+3l09qqi4TQWblAZb1ugynkExPS3fJ6QSowski2QOzxHZLhxEQIDAQABo3gwdjAdBgNVHQ4EFgQUHPXohg75TlTrQl/qDG8DaGRV/ogwDwYDVR0TAQH/BAUwAwEB/zAfBgNVHSMEGDAWgBSIjFZJBM0SA5qdS1aThCLnsAGdjTATBgNVHSAEDDAKMAgGBiqFcE4BBTAOBgNVHQ8BAf8EBAMCAQYwDQYJKoZIhvcNAQENBQADggIBAFZH8cQVOXI3tvmY/j1JTOIK1VOtzgYVBUNa4tYNYEh1qFoN5fJj6EEceJtfNeHAmuEEOZ+5QgNzecZ7sarep6qyAwNFdRo1ojQDt0MibcJdoLdmk3zk4z6ANcaNFOebnF7jj4/ivJSFtQ3G1CJ0I8G/n8RXv1mVk4tHpwBM9hqxQ+Lk08CDkLdkJynYPrMmKVkwckAHGz1g8ie/lNQcXJc8VjpYHpdvKZBKIU3VlvgtqC/52twhzhBAnzst6RGg0vDm2FO+qbCM4wXFafr9MxeoSc7Ac42htU9GNoqYXzvmMkE8B+CaZOWrr4rfHWcmeiPCqLZ+ZnkgCnHuf39/dxGSED57zKvs1RE6O2SbpwPh7hfMg3aEifqiYp5vhTxljpiIx2bhLsaCLOHpiEHDIvJDk24zVi3tB9LZAETram2ohDbopYjuhBkRMMoll1gkrHxQK2zAndBQs8x9zd7DvpTBUH3k6C0W7Vh7OeLsLD4kZEKnGISclxNS24Nk1W7KiqpfbHOMcs/p5/W+Zcr7JCgNSjy9+2z1lwsMgEsI6vNJN4WSbn6W7/D3Bip01unQztuRtP2bDR3cgv7PwajICoidOLz4SkyhSWfbGlD9VPloeC+SsjhGje15qLNL0Oor2HduG9udNC2EpwQEl/GlN3J/WeKTkKez1GyCCTf+KttX MIIF5TCCA82gAwIBAgIIXU54/wYOci4wDQYJKoZIhvcNAQENBQAwYzEkMCIGA1UECgwbRmluYW5zaWVsbCBJRC1UZWtuaWsgQklEIEFCMR8wHQYDVQQLDBZCYW5rSUQgTWVtYmVyIEJhbmtzIENBMRowGAYDVQQDDBFCYW5rSUQgUm9vdCBDQSB2MTAeFw0xMjAzMTYxMjIwNTVaFw0zNDEyMzExMjIwNTVaMIGHMQswCQYDVQQGEwJTRTEoMCYGA1UECgwfU3ZlbnNrYSBIYW5kZWxzYmFua2VuIEFCIChwdWJsKTETMBEGA1UEBRMKNTAyMDA3Nzg2MjE5MDcGA1UEAwwwU3ZlbnNrYSBIYW5kZWxzYmFua2VuIEFCIChwdWJsKSBDQSB2MSBmb3IgQmFua0lEMIICIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKCAgEAlM4PavO3Nm17HbFAheeR32lkGIMyCOl1+IsQc6/T9X3t5BpEqajEdBUMNmWlLOD1GIGDd0mVoWW2HgvENg2+j2a5FwyycASdBTMu3Xq7eglB070wIIeGJBBqNSGHHLv7DmAK7r9xKX0iICK03jZ5FQfe5lWKey9Vf7SpZQT4lyXuCVNpPy0xiB2ap/+6tthNwknWeydfe9qT5nLEKSL5mpZA6k6/9mU4La1OH+EYBt0rZOVffIsx+CBsEDYmt85N2MswiL+XkMzUh0HPl86XwDfQeBYUSNFevihx1tpZkA9h2E55xCO6A8Rbczc7uZAXMsqJuVoq9bIjn0Yml2dNeCGQ0Zy6qVez51Y+yXgGRj9l3ItD6UNn6lUMXPoukFHHQJovIg0ktRaQMd+/ggEpf5mEzPdvfUWf6wqVgXmItVOpA1PAx+LPvd/RAcQWbeBTIUy5nOPspgOYLfKGPaA7rrU33UyiBcSKX8+x+E5hpD8iJus8bovxjseQEFkBgAZWvWLfHuBdIOhMqJD/TWD+PnRQ5syxFbE206Gh4pIMLKXRtEgl/aZAW3CT3Q0jP3C3DcHQH+hn57FbnblZ4u/s1ZULQtLnDNy9pZY0I/ODd25Db8+hS5FX/tH063YQXMql44F5sPu4JXDWpqzEL0w79UsIjVZlZ4Jnjv7Tzvddnz0CAwEAAaN4MHYwHQYDVR0OBBYEFIiMVkkEzRIDmp1LVpOEIuewAZ2NMA8GA1UdEwEB/wQFMAMBAf8wHwYDVR0jBBgwFoAUZ4q6supIHHr1O2g3J3IG65Fjy1MwEwYDVR0gBAwwCjAIBgYqhXBOAQEwDgYDVR0PAQH/BAQDAgEGMA0GCSqGSIb3DQEBDQUAA4ICAQB6q7Y0y/2fkwkzSiF4VO0YJCKARVDWQN9dBJY8RQVH1W57zgcQl0W4yvJwY4uVFPVNRcVUXl/xj6vX7wr32HPUKfHGK+PGJ69v1Q+Xto/y3Gs5V1HBj+u/4umN9/lgqpp3JroC+i47Z5TKhj4ffN/4/iNKvvITqkdBWeqUFEdMtpekYOSCm1mMHLNPjlCwUG+9x3zOqKKVGaELQE6ZmnauDkkUpa/QnW1k2pIK6B+tsYTmjfhqHKew9ggvy66fJuHkIlF4J5OIaaCVwTHO53lP3m7wWIuOrjNLqKiFdPVAERI+stCojRN4KE00oMaI8WwRuCCewbI+BXptRXYPo5yCABRjWXrscHdVcViUdyUyXzcVQwjgd6xdN15qTI9V2XHoiNH80enY2E5f/ql7ln58Gl3ASOoaI9kdniEzojKhodJhQjDQXFtGjXODbIPiLc4eynb75cXKKoS3jzcVmHJv6LIjeIwGWJ1vHk6agOIS940NSLhB9oruFW/V7oiZNUBIHeKxF74S9aYeEvF7tiCe2IL7HSXBblnrW3t+XhlDgajvMZAQFjjhqF21BkwwaPrX9yVc/4KM8PzKW/zQfPeDE+rEZ1mWWWiJNAf6i1nC9M8XbB7GaTQ3ILMKKi3t5Q9+sG5U4pC7Vu2ZOK2tsmRRHkSH9rtt44vzxJwNsdBrVw==   SW50eWdhbmRlIG9jaCBzYW10eWNrZQoKTWVkIG1pbiBzaWduYXR1ciBnb2Rrw6RubmVyIGphZyBpbm5laMOlbGxldCBvY2ggYWxsYSBkYXR1bSBpIGbDtmxqYW5kZSBkb2t1bWVudCwgc29tIGlkZW50aWZpZXJhcyBhdiBlbiBkb2t1bWVudG55Y2tlbCBvY2ggc2l0dCBrcnlwdG9ncmFmaXNrYSBoYXNodsOkcmRlLgoKSmFnIGdvZGvDpG5uZXIgYXR0IG1pdHQgZnVsbHN0w6RuZGlnYSBuYW1uLCBtaW4gSVAtYWRyZXNzIG9jaCBtaXR0IG9mZmVudGxpZ2EgY2VydGlmaWthdCBzcGFyYXMgb2NoIGxhZ3JhcyBkaWdpdGFsdCBpIHN5ZnRlIGF0dCBiZXZpc2Egc2lnbmF0dXJlbnMgZ2lsdGlnaGV0LgpJbmZvcm1hdGlvbmVuIGluYsOkZGRhcyBpIHNpZ25hdHVyZW4gb2NoIGtvbW1lciBhdHQgZmlubmFzIHRpbGxnw6RuZ2xpZyBmw7ZyIGFsbGEgc29tIGhhciDDpXRrb21zdCB0aWxsIGRldCBzaWduZXJhZGUgbWF0ZXJpYWxldC4KCk1lZCBtaW4gc2lnbmF0dXIgZ29ka8Okbm5lciBqYWcgZGV0IHNsdXRhbnbDpG5kYXJhdnRhbCAoRVVMQSkgc29tIGfDpGxsZXIgdmlkIHRpZGVuIGbDtnIgYW52w6RuZG5pbmdlbiBhdiBQZW5uZW8gRGlnaXRhbCBzaWduZXJpbmdzcGxhdHRmb3JtOiBodHRwczovL3Blbm5lby5jb20vZXVsYQpEb2t1bWVudCBzaWduZXJhcwoKClNPTFRBSyBncmFuc2tuaW5nc3JhcHBvcnQgMjAyMQoKSmFnIHNpZ25lcmFyIGRva3VtZW50ZXQgIlNPTFRBSyBncmFuc2tuaW5nc3JhcHBvcnQgMjAyMSIgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIC0gIHNvbSBsZWttYW5uYXJldmlzb3IKICAgIApEb2t1bWVudG55Y2tlbDogRVY4WkwtWFRWNDMtSExXVFAtSlVQMTgtMU9MRzEtTjA4QUUKCkRva3VtZW50ZXRzIGtyeXB0b2dyYWZpc2thIGhhc2h2w6RyZGUgU0hBLTI1NjogNDcyM2E3M2Q5ODk3MjA0OTdmMjFlMjY4YzVlYWFkZGM0MjljY2Y1YWM5OTA3NTQ0ODEwOTU4ZDg4N2JjMzhiYQo= eyJzaWduaW5nUmVxdWVzdElkIjoiMTE3NzgwMjYiLCJkb2N1bWVudF9kaWdlc3RzIjoiW3tcImtleVwiOlwiRVY4WkwtWFRWNDMtSExXVFAtSlVQMTgtMU9MRzEtTjA4QUVcIixcImRpZ2VzdFwiOlwiNDcyM2E3M2Q5ODk3MjA0OTdmMjFlMjY4YzVlYWFkZGM0MjljY2Y1YWM5OTA3NTQ0ODEwOTU4ZDg4N2JjMzhiYVwiLFwiYWxnb3JpdGhtXCI6XCJzaGEtMjU2XCJ9XSJ9  Y249UGVubmVvIEFwUyxuYW1lPVBlbm5lbyxzZXJpYWxOdW1iZXI9NTE2NDEwNTIzMCxvPVN3ZWRiYW5rIEFCIChwdWJsKSxjPVNF XfvgeI99/ykYP5SrGxIjLETifkw= UGVubmVv  Signing Ny4yNi4w   QU5EUk9JRA== MTE= NnfGMoQLGXAkC+aEK6t8ixRcPIg= 0 cs1   CertificatePolicies 1.2.752.78.1.5 pw token-not-used       MIIHrAoBAKCCB6UwggehBgkrBgEFBQcwAQEEggeSMIIHjjCCATehgY8wgYwxCzAJBgNVBAYTAlNFMSgwJgYDVQQKDB9TdmVuc2thIEhhbmRlbHNiYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMDc3ODYyMT4wPAYDVQQDDDVIYW5kZWxzYmFua2VuIEN1c3RvbWVyIENBMyB2MSBmb3IgQmFua0lEIE9DU1AgU2lnbmluZxgPMjAyMjAyMTcwODU1NDZaMFwwWjBBMAkGBSsOAwIaBQAEFFVE5C58uLPfICg573gLrEDjzXckBBQc9eiGDvlOVOtCX+oMbwNoZFX+iAIIEWTw37W9HxKAABgPMjAyMjAyMTcwODU1NDZaoQIwAKE0MDIwMAYJKwYBBQUHMAECAQH/BCCKVAHWdJ5e1T60FKfHOTkA2UdmsXZYTfOOCS7hO+EbPjANBgkqhkiG9w0BAQUFAAOCAQEAKL19kzdKfvmC6yKnN3BpOVrhuDkSQ6sslGF00xrmJF9TjwNTh5Lq7oADEKqiL6rw4YnCPlnWtF08XIsEt8WblKyeiuBGyg8HcXiCqeM8j4kDyyXo2Hy3jf+8wbQ6fMD4bnghFedk6oHy01hs4+agh9gcuIfHQEQ9HAH/9s4W5ra/BgR+v7YZGt96ya84tCHD4pVXR2BJmi7IdOtzfugS7+SYf2tp4xRkKChBZUFjvLspRifbDJ4xUOBM+3aCzwmw8ig42v0Kem0N9y+Zo6biEqBYWe8VqxE2ex2LuSJQF5rrFVnPUgHhe09sBeOkvZrtOeBSGrH7iltgbrc29WFkYaCCBTswggU3MIIFMzCCAxugAwIBAgIIFrk7QEeRZXUwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwgZExCzAJBgNVBAYTAlNFMSgwJgYDVQQKDB9TdmVuc2thIEhhbmRlbHNiYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMDc3ODYyMUMwQQYDVQQDDDpTdmVuc2thIEhhbmRlbHNiYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpIEN1c3RvbWVyIENBMyB2MSBmb3IgQmFua0lEMB4XDTIxMTAxNzIyMDAwMFoXDTIyMDUxODIxNTk1OVowgYwxCzAJBgNVBAYTAlNFMSgwJgYDVQQKDB9TdmVuc2thIEhhbmRlbHNiYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMDc3ODYyMT4wPAYDVQQDDDVIYW5kZWxzYmFua2VuIEN1c3RvbWVyIENBMyB2MSBmb3IgQmFua0lEIE9DU1AgU2lnbmluZzCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAMes7qKOgE+FCLDg3oN5LvjVzWXfoYkFsF4m8TiTLIAFeP2X6/BnnADso1XvKeepyGOb4HdRrZiOul9GxyudqKDXNOEhRBsK/k+p2Gf8dkvYrUA4kRFoYoJ4Z86G59Ju2EH181Wb2ZyVPxl9HqtHwnOaFutv25L18eEYncCyr4xKRaDX93xNWqXgzaD5PeaXgBEo5q1K7olglBWoLINANP2zuR4dJ7QO1SxGqWqrqLXxPl/yX3iT0p0ECmuyWRam4A7PBZXp9uQGoHCaxzwIWhEefz2WNJyKIXhB5rM6kyYWnUEWYX3ZrxLlkC+M7CUG0/n/q0yLrqIaOduGeE4LkC0CAwEAAaOBkTCBjjATBgNVHSAEDDAKMAgGBiqFcE4BATAWBgNVHSUBAf8EDDAKBggrBgEFBQcDCTAOBgNVHQ8BAf8EBAMCBkAwDwYJKwYBBQUHMAEFBAIFADAfBgNVHSMEGDAWgBQc9eiGDvlOVOtCX+oMbwNoZFX+iDAdBgNVHQ4EFgQUdf2zK20h0QxOiekhIP05S+PCpyIwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBAHfZxsE/6sWpD7ORFlX7IZn+wq3mKQTmz3yll9jLFZaYca1Pl1be9imMG5eelOyAyS5qFEK4IP6Jz0FugLOSCkXjRLCGaaULOxY7QUYHwGQMn/a125sK3PGZ34pPnemd+nBWXIZd2+PZWdWEjeCyMDytvC8BaZIF7L8wfeYpnbpHIgE1jT8gS8WRUK+2VzFYDCxdz2B6858FBPaqIbc0uyV7fCg12deLAri6GAeuugbsIV3JWQCgzk/M6FPf8FVO+s0qD95wl8CgiQzvuyZSWh2vDixPVPfjbU+dgZjXG9j4+BRNRMDv0hmFrZ+Bf0CgSIMqoMYlevtYn5ktOw1JSKYzl4UPOHLPt6PQEFVGecq61GHplOXnfHF3HAqWi01hDbNCTwLQhuBy5as8roqI8bqDEJDcN6pAkQXic4QzqBcHqMD8VLx0YRdHHsupZPibUcmbslBmjDk7JWQnGJVhKOtDqHkTmI+OYZIQmCfpG4WVkzP4tudK72WUQpPIE2SIpUPm4fSy9OAs8yk4hlmvVJKcHfK5QnDD+sobUP4PbuYJ8hcBYKGwRybdtTWXVN9x4XtnxgvBGkF4ovWASaWv7gCzEHNSUsc4XYU8ZtV7JCiDErCopHcmIcT+8lAr+nN1TVWu1+9V2g1B2aTeo74P0pEYIISCxvqZbCM9nhN8nzbk    MIIQoQYJKoZIhvcNAQcCoIIQkjCCEI4CAQMxDzANBglghkgBZQMEAgEFADCBmQYLKoZIhvcNAQkQAQSggYkEgYYwgYMCAQEGBgQAj2cBATAxMA0GCWCGSAFlAwQCAQUABCAcILVYvDjIF/xxv8rfL9VWHmLXX+ChDy8nLKPg7+N+YQIIazKc0hThUjAYDzIwMjIwMjE3MDg1NTQ3WjADAgEBAgYBfwblBr6hGzAZBggrBgEFBQcBAwQNMAswCQYHBACBl14BAaCCDF0wggXUMIIDvKADAgECAggttwn57kR3hTANBgkqhkiG9w0BAQsFADCBpzELMAkGA1UEBhMCSVQxGjAYBgNVBGEMEVZBVElULTAyNzgwNDgwOTY0MRwwGgYDVQQKDBNJbnRlc2kgR3JvdXAgUy5wLkEuMSkwJwYDVQQLDCBRdWFsaWZpZWQgVHJ1c3QgU2VydmljZSBQcm92aWRlcjEzMDEGA1UEAwwqSW50ZXNpIEdyb3VwIEVVIFF1YWxpZmllZCBUaW1lLVN0YW1wIENBIEcyMB4XDTIxMTEyMDEwMjg0MVoXDTMzMDIyMDEwMjg0MVowYzElMCMGA1UEAwwcVGltZS1TdGFtcGluZyBBdXRob3JpdHkgVFNVMTEPMA0GA1UEBRMGMjAyMS00MRwwGgYDVQQKDBNJbnRlc2kgR3JvdXAgUy5wLkEuMQswCQYDVQQGEwJJVDCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBALQ+7EN/516YzuzEf3swclGjTlSndjSEl9r/fB2wF7MQJjeBZVNVm6FZBkVKmKlRxn14L6okvYvMF5LwoZHnc2rwKWcaxfIWpkxEQpI3KI+9hsq4uv1g+oven9J78ba5LU6b7tmqFUeIqkhOZnTNnjSSTT7A5cMzrhejf4Mp9zFOkSpmP8H/26WfmWdtX2fXdMa8AO8yRukzyPTHZJjv+s9WiCbNunDyv5ja1DhdsLivOASLleWfxYvpDftMkqVaf9giw3AL7yYQKAGuyNfmYuzHgah9zMvAgjFFuur8rDW78TcQXNN5jkSryVmlcRlmLGXp/WL+zvZhBnHkCYFRDCMCAwEAAaOCAUUwggFBMB0GA1UdDgQWBBR2uh6n1ctjZf7qAKWVhjJksXsS2DAMBgNVHRMBAf8EAjAAMB8GA1UdIwQYMBaAFNNmy1p3EunsJ/EJcs6YsOc5ghQbMBgGCCsGAQUFBwEDBAwwCjAIBgYEAI5GAQEwZAYDVR0gBF0wWzAGBgQrTBAGMEcGDCsGAQQBgv5eAQEFATA3MDUGCCsGAQUFBwIBFilodHRwczovL3d3dy5pbnRlc2lncm91cC5jb20vZW4vZG9jdW1lbnRzLzAIBgYEAI9nAQEwSQYDVR0fBEIwQDA+oDygOoY4aHR0cDovL2NybC50aW1lNG1pbmQuY29tL0ludGVzaS9xdWFsaWZpZWR0aW1lc3RhbXBDQS5jcmwwDgYDVR0PAQH/BAQDAgeAMBYGA1UdJQEB/wQMMAoGCCsGAQUFBwMIMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQBfA3VPwHlD/aZcHNdiHMee1jY9eJyUWvWcS0P0vkcixoaj9vdgFAgAdqFByHfUripAKcpGBlSouBzMcvHOOTB+5hmaVxp9CVMZPpveAdgiCf/0JCKb18fOk7IMBOsZ0ATdPOs3hi0O/JyUMg1E3nf6v0F1eieG5soV86ypGsR27mKwCUEI6reZFnZn7Jx82FGeAKCDPazZoeyFxdJMdl/IUMMrpaWI6Js5zAVy1IZKmuw0v29gaK2Lo2sSuVMPye+zEhdcLxXAdp9Tb0t4vg9g7mPcENNVQU1v6fLMZv7ERwKFjqcfOiiT94JOKcGF6kxI7q2sioN1QH4rmWDItGoQRc8hc/b9Vk5bviXUfqdPRXIiFlJuR8SzuE2LqgsHk64A/31CFTkh6dRmFFIBPDN2XJMk9Er2/8qbhIXPtatUoAfb7T+yBAklEfXL3Ipx9riCt+w6HwogXQY/3iy9vsh2rOcBR18Tyxw+vKdyxApbAPD+TO7JoHAaBCrQX/3oK0jxbu7rgb2ZWl1c2L6QPuEdpvfRzUFL43o6NHrrPnrl8FTfbmViHIa3gvMQCGBatzNq8zN9N3Un1DltK0of7JmIg57h/U8Yv9PJ3yIj53X54JRsXXwi6lwYCD2BPJSZdRDdB9CYwtTLtsEZ/Q2OlAJbqB3MCsdu94UnAHNCH+EMgjCCBoEwggRpoAMCAQICCFcWniJBILumMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMIGnMQswCQYDVQQGEwJJVDEaMBgGA1UEYQwRVkFUSVQtMDI3ODA0ODA5NjQxHDAaBgNVBAoME0ludGVzaSBHcm91cCBTLnAuQS4xKTAnBgNVBAsMIFF1YWxpZmllZCBUcnVzdCBTZXJ2aWNlIFByb3ZpZGVyMTMwMQYDVQQDDCpJbnRlc2kgR3JvdXAgRVUgUXVhbGlmaWVkIFRpbWUtU3RhbXAgQ0EgRzIwHhcNMTcxMTIzMTAyMjQwWhcNMzcxMTE4MTAyMjQwWjCBpzELMAkGA1UEBhMCSVQxGjAYBgNVBGEMEVZBVElULTAyNzgwNDgwOTY0MRwwGgYDVQQKDBNJbnRlc2kgR3JvdXAgUy5wLkEuMSkwJwYDVQQLDCBRdWFsaWZpZWQgVHJ1c3QgU2VydmljZSBQcm92aWRlcjEzMDEGA1UEAwwqSW50ZXNpIEdyb3VwIEVVIFF1YWxpZmllZCBUaW1lLVN0YW1wIENBIEcyMIICIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKCAgEAtP4tZyol+Z5qAjMObquAQjz9KF/US23hurB/YQakgg4rTrgLHCBEG/1wptoWBDOfs58LjErNMNDbziwgY3hO+j1bhXryrYvYt+ZLkabkWLdAJhdhzztWO/tu5WjfW+Pp+jt7aztdnod+3cRFd+tdA/BMK+EnjYmoh1PrmpuzBWYRBfTy2dxu+EAjENnqNomy9hpNQxgu7iKkR+krFt+C00QJFaC25sIYjeSQGqW6+Dnw1AJVQZayYnKVtMHyO5r4LnNnCUzuNr6TciZgWjU/dfUl2DU/vLZeo/ItcVT7EuVEudtxIhlMpeCYMyac5OujJC/927cvg8q3v8pjHV74R134O5Zp74dU6ZBKyJJ4azjyVlhgI/k4Ki2O5vlJoExn2ZMxTbRtV+uifwJn7MnIM63SA4envLNIEflw9vUrVWqxnjmwNLYpM+hgt+SAmos2VNq+XKVRS4LVRoPw1kRSw2R8Ui9OfyFjkcu76GJ+CPPJiKxf/5p37ge1JDEyjXDTgkoKW4UJTkKjHGrN+nzFDhdfteGi+FcJD+SBiXyUc7yDWVcyOTTKjN0tlZ+s5ap8rMeLFe9x3wEABe9inK5Uqz3jvHvvDau11kyldb0+etj/di0h4nhD2jFUd/QvNTrvzj5s7eq8NqpslKpb5r/x4TdQ5lc8swPiFdqjXBw/GaUCAwEAAaOBrjCBqzAdBgNVHQ4EFgQU02bLWncS6ewn8Qlyzpiw5zmCFBswDwYDVR0TAQH/BAUwAwEB/zAfBgNVHSMEGDAWgBTTZstadxLp7CfxCXLOmLDnOYIUGzBIBgNVHSAEQTA/MD0GBFUdIAAwNTAzBggrBgEFBQcCARYnaHR0cDovL3d3dy5pbnRlc2lncm91cC5jb20vZW4vZG9jdW1lbnRzMA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAFmSuPU8IvR/DpEN4jU5ESdTZcq2Bnuy0z3aSHVV1Gc1Clzong4SpOIzSVqz/CeZ6Yeef/k2b6vmjhlBucq9W9ruXYjTnsHuOMFyGSaQWQylG8Yf83T9feTnQlFIP6Y1j8U5oqt/Ky0nCPAMpkrpxyJe3+XQbtkTZXM3Sa1oMRP1L5FS2ydiFMNZk9NyDbysNYY1EP7MZqpuP8SYzMwA/7rWy//nY8hP0xLpxImn0pY92GzhRFx0kjWw3ItM1XI6+/CKIqUkBuYzg9aMzEEgtxpNorpgxG1MizqCEHWP+coVUACSLZsMf20REKHR1sOvzkYwg9OMQQ6W5VE1qlyEnm93O9AMJVVabqEBDtLPxRAI8dpL8jEYum1qkpbmYno8rNr21gQApsAnyl9SxqPRHqtd3+SaH3R/0qGleyNakRwT1nexjQoW4X9BueO5lgW/gvRXFQ4B8sW5+dKm3jis3qqNV7wUcHyM1uDKiaP62wCMwrF3Qs+OJ8s0602zE4sOf+m0PBSNALoOvrZvPat2RXzpkpMMz4GD4FHqSP0e4jysnA3yNQJp2aGaun95AVII1eEsaCgb7bumGhpA18GsIb3EnuwFmg6DX4fqaOKn/cgbIC24y/E56Np/dUxtx9OtXg1ObzAgBY7A5d5cmRq4cEyUCtqEynjl6w0ExQb66YtoxggN5MIIDdQIBATCBtDCBpzELMAkGA1UEBhMCSVQxGjAYBgNVBGEMEVZBVElULTAyNzgwNDgwOTY0MRwwGgYDVQQKDBNJbnRlc2kgR3JvdXAgUy5wLkEuMSkwJwYDVQQLDCBRdWFsaWZpZWQgVHJ1c3QgU2VydmljZSBQcm92aWRlcjEzMDEGA1UEAwwqSW50ZXNpIEdyb3VwIEVVIFF1YWxpZmllZCBUaW1lLVN0YW1wIENBIEcyAggttwn57kR3hTANBglghkgBZQMEAgEFAKCCAZUwGgYJKoZIhvcNAQkDMQ0GCyqGSIb3DQEJEAEEMBwGCSqGSIb3DQEJBTEPFw0yMjAyMTcwODU1NDdaMC0GCSqGSIb3DQEJNDEgMB4wDQYJYIZIAWUDBAIBBQChDQYJKoZIhvcNAQEBBQAwLwYJKoZIhvcNAQkEMSIEIFgh7KpJIfk5mveGUdGMMvsuxAoRTvLcX6VOoUmKkv5WMIH4BgsqhkiG9w0BCRACLzGB6DCB5TCB4jCB3wQgj/b97MM/FZ9scWb3ErFg2PqQ8TILpn0fg1FubqqOgTkwgbowga2kgaowgacxCzAJBgNVBAYTAklUMRowGAYDVQRhDBFWQVRJVC0wMjc4MDQ4MDk2NDEcMBoGA1UECgwTSW50ZXNpIEdyb3VwIFMucC5BLjEpMCcGA1UECwwgUXVhbGlmaWVkIFRydXN0IFNlcnZpY2UgUHJvdmlkZXIxMzAxBgNVBAMMKkludGVzaSBHcm91cCBFVSBRdWFsaWZpZWQgVGltZS1TdGFtcCBDQSBHMgIILbcJ+e5Ed4UwDQYJKoZIhvcNAQEBBQAEggEAlxM5LiyQ1L2eUBXafL/jMNBIWAs6qiosDEkCACPYZrDk7JWQS4/TIE9Bk2Lw/p/TxAV32pxmkfgp20+QlOAOZV02Yk+DVRyX56TE4Jj2lEUJXvZTXD+DOWJ7ZHrghRqYNqyc5u6P/PRDgLG5jJ0mr1q0WOmc0m4ItzyTc3ER1HiodRgQELMMZ/hKGnsVX/9G4pTLNt+HFzHmIm/F4VfdMSF5EPo+whaW/QdljCIJahwiYdkI7sWFLmDSvgyi0qhErKHPID65rJsZ3gPm3O0v9VpgkDZ8Px7Znnq7yJZvEWT5neFwaycsMesndCEbmdo0BWaBv9g8B3ZXIKFPTcF//Q==


         ABssHMxiJbt2hDIEnXMJfpKre7jtdsnrnNiIV0R7awE=     9sTBViSF8Rpt1Jl5owjdQziPD09AklLiC05RPZEvclY= Z1OIQZjfyIz/3+08+86kFC1vU/eeyPJ391r+xFguEwo3/jtzg7TPTxGff1eVI9/vevH+gYqDSuh6DqRCiS5q+nc9dTtCt7IvFRtSDu/3a5uxiNhtBO0PhSBRRAD3XFZ7pQt875C0UcFJ6zhHsNoyi7Ai5J3nepNSL4LqKidMEBQScktMuWMnFTSTGmvv566oFIf7LarLYUkGRykyAUf8GAobf/FsDwlIAQlwrZ6vPdRUPx8RPXBkR8wfBxk2nHGJ4GUW6WcDOAmgMHMSmTF1HJxn8eWD0TlDBh4x3i6mhWSnqlGmBTqlUft871LeLiYf1hCM/+5xGjsERXP3M02f9Q==   MIIFmzCCA4OgAwIBAgIIdUI5CDjgUtowDQYJKoZIhvcNAQELBQAwgZExCzAJBgNVBAYTAlNFMSgwJgYDVQQKDB9TdmVuc2thIEhhbmRlbHNiYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMDc3ODYyMUMwQQYDVQQDDDpTdmVuc2thIEhhbmRlbHNiYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpIEN1c3RvbWVyIENBMyB2MSBmb3IgQmFua0lEMB4XDTIxMDkyMTIyMDAwMFoXDTI2MDkyMTIxNTk1OVowgeAxCzAJBgNVBAYTAlNFMSgwJgYDVQQKDB9TdmVuc2thIEhhbmRlbHNiYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpMREwDwYDVQQEDAhPdHRvc3NvbjEYMBYGA1UEKgwPS2VubmV0aCBJbmdlbWFyMRUwEwYDVQQFEwwxOTUzMDMwNzU1OTExQDA+BgNVBCkMNygyMTA5MjIgMTcuMzUpIEtlbm5ldGggSW5nZW1hciBPdHRvc3NvbiAtIE1vYmlsdCBCYW5rSUQxITAfBgNVBAMMGEtlbm5ldGggSW5nZW1hciBPdHRvc3NvbjCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAOD6V8jvRykecJFjvU3AI2JFo5NMz1F+jGZZfLnZk9PsZR+m9xxF9ovymw/ZaqF4tksEtQBw1AO98cPGkIqqqvIf50tdxGSTqlHEendpwAPobDlHOkjyVAkqFL55PCK16f/z1LHQbGueiBZDKHPQuMgPs12jyDTwZ+Cnk5pdM7yYHoE9ipBLy+7mzFto1AYC/GbQ3nrlowDFlOHWffb2PIwQtIN+IHoQKzbQdmXMk29DbwklYjF7kf0dK+/u9MuJ9BIK5LQyQ1DmOO0EYJA+JesWanrzE7hWzgoFPKFB1t768djFB20f7kDu6ef/acZfvcUiE+eyGUl9qScvPccUt+sCAwEAAaOBpTCBojA7BggrBgEFBQcBAQQvMC0wKwYIKwYBBQUHMAGGH2h0dHA6Ly9vY3NwLnJldm9jYXRpb25zdGF0dXMuc2UwEwYDVR0gBAwwCjAIBgYqhXBOAQUwDgYDVR0PAQH/BAQDAgZAMB8GA1UdIwQYMBaAFBz16IYO+U5U60Jf6gxvA2hkVf6IMB0GA1UdDgQWBBQpX+AtGI18czJjnKRr/ecgyD2VVjANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAVhxSpyp8rKiOjZ/Jkw6FP9zHiXJi2QPns+Zr2t/bgtuOVRcvg/EONw7q7fFlxTC1uSiQn6t8koEVLh2wncAWujNxiIlekYlgWEn1cOsgI7GS5R2qIZe2VHAPSsyxmKO9j1f/LtKl308erphxf5kCnaq1hZ5h0h4N3g7MR/BhJSlXUbvceRIkq+bGaUukYlc85eqjT9XUbBFjCaTjwhoCMjPDwRacxqeWJqLQABEkDzWtQ4NziqZ2jMAdmpTObWntUWFZhWX8UGFICLg3R2yC0PqlXsCm9IZLHJPPJ02XDuwV0ki67WGe0rBWmFBFg0rOLqSVDsiJ+vyzKl4/ZOHtSixM91oyCd/6d/wIwZuYQnYaLwCE3gGeW96RDDFSbsEyjyeyEkjrDnWgYzuCd9vScSsDjBrBwMAr/EevxXFyml7beZ9iO336CU4ZZDPvmF74DJmiI7iNpxUjowWdJnq4RQX/UEF0Vak5k+Vge20JLu5KVkgfak6Fk+CopbNMSg+VoZG+ykALI8lZ5CnAWGt02YN/oGMPSQ0Dtm7WgPNuijslNNqgp3jSCVMrJ5oeP49YXb9E7ns0+NeFFsd2OwZr9ReS3QUwrFbNns+LDEqhYaPj7e/RanfeYlqX/wjJWCDAXBW8ag9H0ph2mEOMyW4cVjLDKIRh5mRCFT7SUEHzSPg= MIIGFDCCA/ygAwIBAgIIfMz7J/Nw/S8wDQYJKoZIhvcNAQENBQAwgYcxCzAJBgNVBAYTAlNFMSgwJgYDVQQKDB9TdmVuc2thIEhhbmRlbHNiYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMDc3ODYyMTkwNwYDVQQDDDBTdmVuc2thIEhhbmRlbHNiYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpIENBIHYxIGZvciBCYW5rSUQwHhcNMTIwMzE2MTMwOTE3WhcNMzQxMjAxMTMwOTE3WjCBkTELMAkGA1UEBhMCU0UxKDAmBgNVBAoMH1N2ZW5za2EgSGFuZGVsc2JhbmtlbiBBQiAocHVibCkxEzARBgNVBAUTCjUwMjAwNzc4NjIxQzBBBgNVBAMMOlN2ZW5za2EgSGFuZGVsc2JhbmtlbiBBQiAocHVibCkgQ3VzdG9tZXIgQ0EzIHYxIGZvciBCYW5rSUQwggIiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4ICDwAwggIKAoICAQCakOmcae5j5OJ47szo5uQhd62sRsaG576j413CuI1J5/SVqfj7Lq5tBx6Nz1txug+Czq69e3w16hjbkDXeoiRmPPuOcKiaUWaQjl8ciu5mdhQMQXeRQkOsMlcLaUBRgx+YXRXIuflbcksroapCO8rCQTCQLCtc/KGYH0U2n+4DKohw/okTUEJ5sU5ehRikroF75CR2YlrFS/Hfx0iRAGSaI35un7FVo0fPk3mHuIAg1CELhWyH+2zeBlE4Vizw8nQOEojgh70SPM7mvhzFlI3RvMt0e33rrd779wRUWLPcszWBXqmD66FNp0wzVJ0sTQ8VFpWqjreU5dvr0VuKCZVkEpdsu0bySidzOgdzG0dbAW1IW6mUU1G8yX1fG7z/eiMz/yxvPbVZkSRXR9urvoZVUmTNv7hngaUEIVmUoRg5+N+oimaKOenVhx2nJq/KncWzAdUXYu3AGIuVrQcE7APuALLk6OmVo9WxjQ04aX/9JYyiMj4e5mxIZ02ag79aEEfRnqIYKx+1FY8I3ZBXsRxW476a/9SdHw3FqUlStefwAakkftQiCjO4eMfDvz0ieLYaIKArmZPUR5DjCWtTFFX0xn6pTcIi+RKOYTnEdvVAuR7gBf2URNTd7JKE+3l09qqi4TQWblAZb1ugynkExPS3fJ6QSowski2QOzxHZLhxEQIDAQABo3gwdjAdBgNVHQ4EFgQUHPXohg75TlTrQl/qDG8DaGRV/ogwDwYDVR0TAQH/BAUwAwEB/zAfBgNVHSMEGDAWgBSIjFZJBM0SA5qdS1aThCLnsAGdjTATBgNVHSAEDDAKMAgGBiqFcE4BBTAOBgNVHQ8BAf8EBAMCAQYwDQYJKoZIhvcNAQENBQADggIBAFZH8cQVOXI3tvmY/j1JTOIK1VOtzgYVBUNa4tYNYEh1qFoN5fJj6EEceJtfNeHAmuEEOZ+5QgNzecZ7sarep6qyAwNFdRo1ojQDt0MibcJdoLdmk3zk4z6ANcaNFOebnF7jj4/ivJSFtQ3G1CJ0I8G/n8RXv1mVk4tHpwBM9hqxQ+Lk08CDkLdkJynYPrMmKVkwckAHGz1g8ie/lNQcXJc8VjpYHpdvKZBKIU3VlvgtqC/52twhzhBAnzst6RGg0vDm2FO+qbCM4wXFafr9MxeoSc7Ac42htU9GNoqYXzvmMkE8B+CaZOWrr4rfHWcmeiPCqLZ+ZnkgCnHuf39/dxGSED57zKvs1RE6O2SbpwPh7hfMg3aEifqiYp5vhTxljpiIx2bhLsaCLOHpiEHDIvJDk24zVi3tB9LZAETram2ohDbopYjuhBkRMMoll1gkrHxQK2zAndBQs8x9zd7DvpTBUH3k6C0W7Vh7OeLsLD4kZEKnGISclxNS24Nk1W7KiqpfbHOMcs/p5/W+Zcr7JCgNSjy9+2z1lwsMgEsI6vNJN4WSbn6W7/D3Bip01unQztuRtP2bDR3cgv7PwajICoidOLz4SkyhSWfbGlD9VPloeC+SsjhGje15qLNL0Oor2HduG9udNC2EpwQEl/GlN3J/WeKTkKez1GyCCTf+KttX MIIF5TCCA82gAwIBAgIIXU54/wYOci4wDQYJKoZIhvcNAQENBQAwYzEkMCIGA1UECgwbRmluYW5zaWVsbCBJRC1UZWtuaWsgQklEIEFCMR8wHQYDVQQLDBZCYW5rSUQgTWVtYmVyIEJhbmtzIENBMRowGAYDVQQDDBFCYW5rSUQgUm9vdCBDQSB2MTAeFw0xMjAzMTYxMjIwNTVaFw0zNDEyMzExMjIwNTVaMIGHMQswCQYDVQQGEwJTRTEoMCYGA1UECgwfU3ZlbnNrYSBIYW5kZWxzYmFua2VuIEFCIChwdWJsKTETMBEGA1UEBRMKNTAyMDA3Nzg2MjE5MDcGA1UEAwwwU3ZlbnNrYSBIYW5kZWxzYmFua2VuIEFCIChwdWJsKSBDQSB2MSBmb3IgQmFua0lEMIICIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKCAgEAlM4PavO3Nm17HbFAheeR32lkGIMyCOl1+IsQc6/T9X3t5BpEqajEdBUMNmWlLOD1GIGDd0mVoWW2HgvENg2+j2a5FwyycASdBTMu3Xq7eglB070wIIeGJBBqNSGHHLv7DmAK7r9xKX0iICK03jZ5FQfe5lWKey9Vf7SpZQT4lyXuCVNpPy0xiB2ap/+6tthNwknWeydfe9qT5nLEKSL5mpZA6k6/9mU4La1OH+EYBt0rZOVffIsx+CBsEDYmt85N2MswiL+XkMzUh0HPl86XwDfQeBYUSNFevihx1tpZkA9h2E55xCO6A8Rbczc7uZAXMsqJuVoq9bIjn0Yml2dNeCGQ0Zy6qVez51Y+yXgGRj9l3ItD6UNn6lUMXPoukFHHQJovIg0ktRaQMd+/ggEpf5mEzPdvfUWf6wqVgXmItVOpA1PAx+LPvd/RAcQWbeBTIUy5nOPspgOYLfKGPaA7rrU33UyiBcSKX8+x+E5hpD8iJus8bovxjseQEFkBgAZWvWLfHuBdIOhMqJD/TWD+PnRQ5syxFbE206Gh4pIMLKXRtEgl/aZAW3CT3Q0jP3C3DcHQH+hn57FbnblZ4u/s1ZULQtLnDNy9pZY0I/ODd25Db8+hS5FX/tH063YQXMql44F5sPu4JXDWpqzEL0w79UsIjVZlZ4Jnjv7Tzvddnz0CAwEAAaN4MHYwHQYDVR0OBBYEFIiMVkkEzRIDmp1LVpOEIuewAZ2NMA8GA1UdEwEB/wQFMAMBAf8wHwYDVR0jBBgwFoAUZ4q6supIHHr1O2g3J3IG65Fjy1MwEwYDVR0gBAwwCjAIBgYqhXBOAQEwDgYDVR0PAQH/BAQDAgEGMA0GCSqGSIb3DQEBDQUAA4ICAQB6q7Y0y/2fkwkzSiF4VO0YJCKARVDWQN9dBJY8RQVH1W57zgcQl0W4yvJwY4uVFPVNRcVUXl/xj6vX7wr32HPUKfHGK+PGJ69v1Q+Xto/y3Gs5V1HBj+u/4umN9/lgqpp3JroC+i47Z5TKhj4ffN/4/iNKvvITqkdBWeqUFEdMtpekYOSCm1mMHLNPjlCwUG+9x3zOqKKVGaELQE6ZmnauDkkUpa/QnW1k2pIK6B+tsYTmjfhqHKew9ggvy66fJuHkIlF4J5OIaaCVwTHO53lP3m7wWIuOrjNLqKiFdPVAERI+stCojRN4KE00oMaI8WwRuCCewbI+BXptRXYPo5yCABRjWXrscHdVcViUdyUyXzcVQwjgd6xdN15qTI9V2XHoiNH80enY2E5f/ql7ln58Gl3ASOoaI9kdniEzojKhodJhQjDQXFtGjXODbIPiLc4eynb75cXKKoS3jzcVmHJv6LIjeIwGWJ1vHk6agOIS940NSLhB9oruFW/V7oiZNUBIHeKxF74S9aYeEvF7tiCe2IL7HSXBblnrW3t+XhlDgajvMZAQFjjhqF21BkwwaPrX9yVc/4KM8PzKW/zQfPeDE+rEZ1mWWWiJNAf6i1nC9M8XbB7GaTQ3ILMKKi3t5Q9+sG5U4pC7Vu2ZOK2tsmRRHkSH9rtt44vzxJwNsdBrVw==   SW50eWdhbmRlIG9jaCBzYW10eWNrZQoKTWVkIG1pbiBzaWduYXR1ciBnb2Rrw6RubmVyIGphZyBpbm5laMOlbGxldCBvY2ggYWxsYSBkYXR1bSBpIGbDtmxqYW5kZSBkb2t1bWVudCwgc29tIGlkZW50aWZpZXJhcyBhdiBlbiBkb2t1bWVudG55Y2tlbCBvY2ggc2l0dCBrcnlwdG9ncmFmaXNrYSBoYXNodsOkcmRlLgoKSmFnIGdvZGvDpG5uZXIgYXR0IG1pdHQgZnVsbHN0w6RuZGlnYSBuYW1uLCBtaW4gSVAtYWRyZXNzIG9jaCBtaXR0IG9mZmVudGxpZ2EgY2VydGlmaWthdCBzcGFyYXMgb2NoIGxhZ3JhcyBkaWdpdGFsdCBpIHN5ZnRlIGF0dCBiZXZpc2Egc2lnbmF0dXJlbnMgZ2lsdGlnaGV0LgpJbmZvcm1hdGlvbmVuIGluYsOkZGRhcyBpIHNpZ25hdHVyZW4gb2NoIGtvbW1lciBhdHQgZmlubmFzIHRpbGxnw6RuZ2xpZyBmw7ZyIGFsbGEgc29tIGhhciDDpXRrb21zdCB0aWxsIGRldCBzaWduZXJhZGUgbWF0ZXJpYWxldC4KCk1lZCBtaW4gc2lnbmF0dXIgZ29ka8Okbm5lciBqYWcgZGV0IHNsdXRhbnbDpG5kYXJhdnRhbCAoRVVMQSkgc29tIGfDpGxsZXIgdmlkIHRpZGVuIGbDtnIgYW52w6RuZG5pbmdlbiBhdiBQZW5uZW8gRGlnaXRhbCBzaWduZXJpbmdzcGxhdHRmb3JtOiBodHRwczovL3Blbm5lby5jb20vZXVsYQpEb2t1bWVudCBzaWduZXJhcwoKClNPTFRBSyBncmFuc2tuaW5nc3JhcHBvcnQgMjAyMQoKSmFnIHNpZ25lcmFyIGRva3VtZW50ZXQgIlNPTFRBSyBncmFuc2tuaW5nc3JhcHBvcnQgMjAyMSIgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIC0gIHNvbSBsZWttYW5uYXJldmlzb3IKICAgIApEb2t1bWVudG55Y2tlbDogRVY4WkwtWFRWNDMtSExXVFAtSlVQMTgtMU9MRzEtTjA4QUUKCkRva3VtZW50ZXRzIGtyeXB0b2dyYWZpc2thIGhhc2h2w6RyZGUgU0hBLTI1NjogNDcyM2E3M2Q5ODk3MjA0OTdmMjFlMjY4YzVlYWFkZGM0MjljY2Y1YWM5OTA3NTQ0ODEwOTU4ZDg4N2JjMzhiYQo= eyJzaWduaW5nUmVxdWVzdElkIjoiMTE3NzgwMjciLCJkb2N1bWVudF9kaWdlc3RzIjoiW3tcImtleVwiOlwiRVY4WkwtWFRWNDMtSExXVFAtSlVQMTgtMU9MRzEtTjA4QUVcIixcImRpZ2VzdFwiOlwiNDcyM2E3M2Q5ODk3MjA0OTdmMjFlMjY4YzVlYWFkZGM0MjljY2Y1YWM5OTA3NTQ0ODEwOTU4ZDg4N2JjMzhiYVwiLFwiYWxnb3JpdGhtXCI6XCJzaGEtMjU2XCJ9XSJ9  Y249UGVubmVvIEFwUyxuYW1lPVBlbm5lbyxzZXJpYWxOdW1iZXI9NTE2NDEwNTIzMCxvPVN3ZWRiYW5rIEFCIChwdWJsKSxjPVNF IL1eUM32da3DsoPye0zl6Y+DC4Y= UGVubmVv  Signing Ny4yNi4w   SU9T MTUuMQ== UobP0EzegBVzdUrllQqJ33OI1fA= 0 cs1   CertificatePolicies 1.2.752.78.1.5 pw token-not-used       MIIHrAoBAKCCB6UwggehBgkrBgEFBQcwAQEEggeSMIIHjjCCATehgY8wgYwxCzAJBgNVBAYTAlNFMSgwJgYDVQQKDB9TdmVuc2thIEhhbmRlbHNiYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMDc3ODYyMT4wPAYDVQQDDDVIYW5kZWxzYmFua2VuIEN1c3RvbWVyIENBMyB2MSBmb3IgQmFua0lEIE9DU1AgU2lnbmluZxgPMjAyMjAyMTYxOTExMjlaMFwwWjBBMAkGBSsOAwIaBQAEFFVE5C58uLPfICg573gLrEDjzXckBBQc9eiGDvlOVOtCX+oMbwNoZFX+iAIIdUI5CDjgUtqAABgPMjAyMjAyMTYxOTExMjlaoQIwAKE0MDIwMAYJKwYBBQUHMAECAQH/BCCgJPUWUQmpO/LP3s8oBMEMCbg7Ytd8tjqnzu2tEwQzDTANBgkqhkiG9w0BAQUFAAOCAQEAXP88rFMDnYANVjvd+P/33Z/B8jfDUIKZqwV2CW64sg+Blx9DJ7Ro9H5ua25DKfeJWxJ13dn09Sqg+ONMAx5peVEmxgX6W3LcV7hAziuiaIkySVuFAvCRpQhjpATYeN2SVmb8zv3TL+jUX/zI0HiQZSM5AiDaL9sjhSY3a1ChOObZ92Fu7Hz7TDKgvPYSPTXMbdU4GdCVJRGkTTDT6nDATO4xTA99BtbG+2bHPzpDTMmSQetpbaTY0mmzMrQpefFRRJEs+YyE5dx7IeIG9/6m4Xw7swQDG9UdUfluJFuizQHhfFlAqcJBWL/rR9OzPm/QoXAJ7ASU/tKW1ydh3BAWyaCCBTswggU3MIIFMzCCAxugAwIBAgIIFrk7QEeRZXUwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwgZExCzAJBgNVBAYTAlNFMSgwJgYDVQQKDB9TdmVuc2thIEhhbmRlbHNiYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMDc3ODYyMUMwQQYDVQQDDDpTdmVuc2thIEhhbmRlbHNiYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpIEN1c3RvbWVyIENBMyB2MSBmb3IgQmFua0lEMB4XDTIxMTAxNzIyMDAwMFoXDTIyMDUxODIxNTk1OVowgYwxCzAJBgNVBAYTAlNFMSgwJgYDVQQKDB9TdmVuc2thIEhhbmRlbHNiYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMDc3ODYyMT4wPAYDVQQDDDVIYW5kZWxzYmFua2VuIEN1c3RvbWVyIENBMyB2MSBmb3IgQmFua0lEIE9DU1AgU2lnbmluZzCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAMes7qKOgE+FCLDg3oN5LvjVzWXfoYkFsF4m8TiTLIAFeP2X6/BnnADso1XvKeepyGOb4HdRrZiOul9GxyudqKDXNOEhRBsK/k+p2Gf8dkvYrUA4kRFoYoJ4Z86G59Ju2EH181Wb2ZyVPxl9HqtHwnOaFutv25L18eEYncCyr4xKRaDX93xNWqXgzaD5PeaXgBEo5q1K7olglBWoLINANP2zuR4dJ7QO1SxGqWqrqLXxPl/yX3iT0p0ECmuyWRam4A7PBZXp9uQGoHCaxzwIWhEefz2WNJyKIXhB5rM6kyYWnUEWYX3ZrxLlkC+M7CUG0/n/q0yLrqIaOduGeE4LkC0CAwEAAaOBkTCBjjATBgNVHSAEDDAKMAgGBiqFcE4BATAWBgNVHSUBAf8EDDAKBggrBgEFBQcDCTAOBgNVHQ8BAf8EBAMCBkAwDwYJKwYBBQUHMAEFBAIFADAfBgNVHSMEGDAWgBQc9eiGDvlOVOtCX+oMbwNoZFX+iDAdBgNVHQ4EFgQUdf2zK20h0QxOiekhIP05S+PCpyIwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBAHfZxsE/6sWpD7ORFlX7IZn+wq3mKQTmz3yll9jLFZaYca1Pl1be9imMG5eelOyAyS5qFEK4IP6Jz0FugLOSCkXjRLCGaaULOxY7QUYHwGQMn/a125sK3PGZ34pPnemd+nBWXIZd2+PZWdWEjeCyMDytvC8BaZIF7L8wfeYpnbpHIgE1jT8gS8WRUK+2VzFYDCxdz2B6858FBPaqIbc0uyV7fCg12deLAri6GAeuugbsIV3JWQCgzk/M6FPf8FVO+s0qD95wl8CgiQzvuyZSWh2vDixPVPfjbU+dgZjXG9j4+BRNRMDv0hmFrZ+Bf0CgSIMqoMYlevtYn5ktOw1JSKYzl4UPOHLPt6PQEFVGecq61GHplOXnfHF3HAqWi01hDbNCTwLQhuBy5as8roqI8bqDEJDcN6pAkQXic4QzqBcHqMD8VLx0YRdHHsupZPibUcmbslBmjDk7JWQnGJVhKOtDqHkTmI+OYZIQmCfpG4WVkzP4tudK72WUQpPIE2SIpUPm4fSy9OAs8yk4hlmvVJKcHfK5QnDD+sobUP4PbuYJ8hcBYKGwRybdtTWXVN9x4XtnxgvBGkF4ovWASaWv7gCzEHNSUsc4XYU8ZtV7JCiDErCopHcmIcT+8lAr+nN1TVWu1+9V2g1B2aTeo74P0pEYIISCxvqZbCM9nhN8nzbk    MIIQoQYJKoZIhvcNAQcCoIIQkjCCEI4CAQMxDzANBglghkgBZQMEAgEFADCBmQYLKoZIhvcNAQkQAQSggYkEgYYwgYMCAQEGBgQAj2cBATAxMA0GCWCGSAFlAwQCAQUABCBFIlqPsLYmfOSKiYq8LZrmOERY+tC8M1JcAIOFaDEqsAIIL6aUCKd4qGgYDzIwMjIwMjE2MTkxMTMwWjADAgEBAgYBfwPyYRuhGzAZBggrBgEFBQcBAwQNMAswCQYHBACBl14BAaCCDF0wggXUMIIDvKADAgECAggttwn57kR3hTANBgkqhkiG9w0BAQsFADCBpzELMAkGA1UEBhMCSVQxGjAYBgNVBGEMEVZBVElULTAyNzgwNDgwOTY0MRwwGgYDVQQKDBNJbnRlc2kgR3JvdXAgUy5wLkEuMSkwJwYDVQQLDCBRdWFsaWZpZWQgVHJ1c3QgU2VydmljZSBQcm92aWRlcjEzMDEGA1UEAwwqSW50ZXNpIEdyb3VwIEVVIFF1YWxpZmllZCBUaW1lLVN0YW1wIENBIEcyMB4XDTIxMTEyMDEwMjg0MVoXDTMzMDIyMDEwMjg0MVowYzElMCMGA1UEAwwcVGltZS1TdGFtcGluZyBBdXRob3JpdHkgVFNVMTEPMA0GA1UEBRMGMjAyMS00MRwwGgYDVQQKDBNJbnRlc2kgR3JvdXAgUy5wLkEuMQswCQYDVQQGEwJJVDCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBALQ+7EN/516YzuzEf3swclGjTlSndjSEl9r/fB2wF7MQJjeBZVNVm6FZBkVKmKlRxn14L6okvYvMF5LwoZHnc2rwKWcaxfIWpkxEQpI3KI+9hsq4uv1g+oven9J78ba5LU6b7tmqFUeIqkhOZnTNnjSSTT7A5cMzrhejf4Mp9zFOkSpmP8H/26WfmWdtX2fXdMa8AO8yRukzyPTHZJjv+s9WiCbNunDyv5ja1DhdsLivOASLleWfxYvpDftMkqVaf9giw3AL7yYQKAGuyNfmYuzHgah9zMvAgjFFuur8rDW78TcQXNN5jkSryVmlcRlmLGXp/WL+zvZhBnHkCYFRDCMCAwEAAaOCAUUwggFBMB0GA1UdDgQWBBR2uh6n1ctjZf7qAKWVhjJksXsS2DAMBgNVHRMBAf8EAjAAMB8GA1UdIwQYMBaAFNNmy1p3EunsJ/EJcs6YsOc5ghQbMBgGCCsGAQUFBwEDBAwwCjAIBgYEAI5GAQEwZAYDVR0gBF0wWzAGBgQrTBAGMEcGDCsGAQQBgv5eAQEFATA3MDUGCCsGAQUFBwIBFilodHRwczovL3d3dy5pbnRlc2lncm91cC5jb20vZW4vZG9jdW1lbnRzLzAIBgYEAI9nAQEwSQYDVR0fBEIwQDA+oDygOoY4aHR0cDovL2NybC50aW1lNG1pbmQuY29tL0ludGVzaS9xdWFsaWZpZWR0aW1lc3RhbXBDQS5jcmwwDgYDVR0PAQH/BAQDAgeAMBYGA1UdJQEB/wQMMAoGCCsGAQUFBwMIMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQBfA3VPwHlD/aZcHNdiHMee1jY9eJyUWvWcS0P0vkcixoaj9vdgFAgAdqFByHfUripAKcpGBlSouBzMcvHOOTB+5hmaVxp9CVMZPpveAdgiCf/0JCKb18fOk7IMBOsZ0ATdPOs3hi0O/JyUMg1E3nf6v0F1eieG5soV86ypGsR27mKwCUEI6reZFnZn7Jx82FGeAKCDPazZoeyFxdJMdl/IUMMrpaWI6Js5zAVy1IZKmuw0v29gaK2Lo2sSuVMPye+zEhdcLxXAdp9Tb0t4vg9g7mPcENNVQU1v6fLMZv7ERwKFjqcfOiiT94JOKcGF6kxI7q2sioN1QH4rmWDItGoQRc8hc/b9Vk5bviXUfqdPRXIiFlJuR8SzuE2LqgsHk64A/31CFTkh6dRmFFIBPDN2XJMk9Er2/8qbhIXPtatUoAfb7T+yBAklEfXL3Ipx9riCt+w6HwogXQY/3iy9vsh2rOcBR18Tyxw+vKdyxApbAPD+TO7JoHAaBCrQX/3oK0jxbu7rgb2ZWl1c2L6QPuEdpvfRzUFL43o6NHrrPnrl8FTfbmViHIa3gvMQCGBatzNq8zN9N3Un1DltK0of7JmIg57h/U8Yv9PJ3yIj53X54JRsXXwi6lwYCD2BPJSZdRDdB9CYwtTLtsEZ/Q2OlAJbqB3MCsdu94UnAHNCH+EMgjCCBoEwggRpoAMCAQICCFcWniJBILumMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMIGnMQswCQYDVQQGEwJJVDEaMBgGA1UEYQwRVkFUSVQtMDI3ODA0ODA5NjQxHDAaBgNVBAoME0ludGVzaSBHcm91cCBTLnAuQS4xKTAnBgNVBAsMIFF1YWxpZmllZCBUcnVzdCBTZXJ2aWNlIFByb3ZpZGVyMTMwMQYDVQQDDCpJbnRlc2kgR3JvdXAgRVUgUXVhbGlmaWVkIFRpbWUtU3RhbXAgQ0EgRzIwHhcNMTcxMTIzMTAyMjQwWhcNMzcxMTE4MTAyMjQwWjCBpzELMAkGA1UEBhMCSVQxGjAYBgNVBGEMEVZBVElULTAyNzgwNDgwOTY0MRwwGgYDVQQKDBNJbnRlc2kgR3JvdXAgUy5wLkEuMSkwJwYDVQQLDCBRdWFsaWZpZWQgVHJ1c3QgU2VydmljZSBQcm92aWRlcjEzMDEGA1UEAwwqSW50ZXNpIEdyb3VwIEVVIFF1YWxpZmllZCBUaW1lLVN0YW1wIENBIEcyMIICIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKCAgEAtP4tZyol+Z5qAjMObquAQjz9KF/US23hurB/YQakgg4rTrgLHCBEG/1wptoWBDOfs58LjErNMNDbziwgY3hO+j1bhXryrYvYt+ZLkabkWLdAJhdhzztWO/tu5WjfW+Pp+jt7aztdnod+3cRFd+tdA/BMK+EnjYmoh1PrmpuzBWYRBfTy2dxu+EAjENnqNomy9hpNQxgu7iKkR+krFt+C00QJFaC25sIYjeSQGqW6+Dnw1AJVQZayYnKVtMHyO5r4LnNnCUzuNr6TciZgWjU/dfUl2DU/vLZeo/ItcVT7EuVEudtxIhlMpeCYMyac5OujJC/927cvg8q3v8pjHV74R134O5Zp74dU6ZBKyJJ4azjyVlhgI/k4Ki2O5vlJoExn2ZMxTbRtV+uifwJn7MnIM63SA4envLNIEflw9vUrVWqxnjmwNLYpM+hgt+SAmos2VNq+XKVRS4LVRoPw1kRSw2R8Ui9OfyFjkcu76GJ+CPPJiKxf/5p37ge1JDEyjXDTgkoKW4UJTkKjHGrN+nzFDhdfteGi+FcJD+SBiXyUc7yDWVcyOTTKjN0tlZ+s5ap8rMeLFe9x3wEABe9inK5Uqz3jvHvvDau11kyldb0+etj/di0h4nhD2jFUd/QvNTrvzj5s7eq8NqpslKpb5r/x4TdQ5lc8swPiFdqjXBw/GaUCAwEAAaOBrjCBqzAdBgNVHQ4EFgQU02bLWncS6ewn8Qlyzpiw5zmCFBswDwYDVR0TAQH/BAUwAwEB/zAfBgNVHSMEGDAWgBTTZstadxLp7CfxCXLOmLDnOYIUGzBIBgNVHSAEQTA/MD0GBFUdIAAwNTAzBggrBgEFBQcCARYnaHR0cDovL3d3dy5pbnRlc2lncm91cC5jb20vZW4vZG9jdW1lbnRzMA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAFmSuPU8IvR/DpEN4jU5ESdTZcq2Bnuy0z3aSHVV1Gc1Clzong4SpOIzSVqz/CeZ6Yeef/k2b6vmjhlBucq9W9ruXYjTnsHuOMFyGSaQWQylG8Yf83T9feTnQlFIP6Y1j8U5oqt/Ky0nCPAMpkrpxyJe3+XQbtkTZXM3Sa1oMRP1L5FS2ydiFMNZk9NyDbysNYY1EP7MZqpuP8SYzMwA/7rWy//nY8hP0xLpxImn0pY92GzhRFx0kjWw3ItM1XI6+/CKIqUkBuYzg9aMzEEgtxpNorpgxG1MizqCEHWP+coVUACSLZsMf20REKHR1sOvzkYwg9OMQQ6W5VE1qlyEnm93O9AMJVVabqEBDtLPxRAI8dpL8jEYum1qkpbmYno8rNr21gQApsAnyl9SxqPRHqtd3+SaH3R/0qGleyNakRwT1nexjQoW4X9BueO5lgW/gvRXFQ4B8sW5+dKm3jis3qqNV7wUcHyM1uDKiaP62wCMwrF3Qs+OJ8s0602zE4sOf+m0PBSNALoOvrZvPat2RXzpkpMMz4GD4FHqSP0e4jysnA3yNQJp2aGaun95AVII1eEsaCgb7bumGhpA18GsIb3EnuwFmg6DX4fqaOKn/cgbIC24y/E56Np/dUxtx9OtXg1ObzAgBY7A5d5cmRq4cEyUCtqEynjl6w0ExQb66YtoxggN5MIIDdQIBATCBtDCBpzELMAkGA1UEBhMCSVQxGjAYBgNVBGEMEVZBVElULTAyNzgwNDgwOTY0MRwwGgYDVQQKDBNJbnRlc2kgR3JvdXAgUy5wLkEuMSkwJwYDVQQLDCBRdWFsaWZpZWQgVHJ1c3QgU2VydmljZSBQcm92aWRlcjEzMDEGA1UEAwwqSW50ZXNpIEdyb3VwIEVVIFF1YWxpZmllZCBUaW1lLVN0YW1wIENBIEcyAggttwn57kR3hTANBglghkgBZQMEAgEFAKCCAZUwGgYJKoZIhvcNAQkDMQ0GCyqGSIb3DQEJEAEEMBwGCSqGSIb3DQEJBTEPFw0yMjAyMTYxOTExMzBaMC0GCSqGSIb3DQEJNDEgMB4wDQYJYIZIAWUDBAIBBQChDQYJKoZIhvcNAQEBBQAwLwYJKoZIhvcNAQkEMSIEIPenBfmKt33X9fNGlXZmpkcCG8X/Z7ZF+eW61T8TTXj7MIH4BgsqhkiG9w0BCRACLzGB6DCB5TCB4jCB3wQgj/b97MM/FZ9scWb3ErFg2PqQ8TILpn0fg1FubqqOgTkwgbowga2kgaowgacxCzAJBgNVBAYTAklUMRowGAYDVQRhDBFWQVRJVC0wMjc4MDQ4MDk2NDEcMBoGA1UECgwTSW50ZXNpIEdyb3VwIFMucC5BLjEpMCcGA1UECwwgUXVhbGlmaWVkIFRydXN0IFNlcnZpY2UgUHJvdmlkZXIxMzAxBgNVBAMMKkludGVzaSBHcm91cCBFVSBRdWFsaWZpZWQgVGltZS1TdGFtcCBDQSBHMgIILbcJ+e5Ed4UwDQYJKoZIhvcNAQEBBQAEggEAOmCwp4y1qW0HSxUV3OBvld1CcTUpdzNftyF/nSjlUYUOQX9ETbBGZOwkcwyJv+5lt5fnV0tPsNqvcP9Q+fFe098Xkp1S50kRF2UzTJAwvpDwKhmX0VANw38FEWRdJB5DSTUQXZ33KXS027JPkUpiU+MUwmMGQySguZYQhi4aKsLqgtQJV6hJjOZyLybgZNDWKEZBk/s6l1on4bsQFabcX9CNLQptn3VJ+ZMm+yqbX9WdjoHiSw8WH8NLkypJXGMzQpQ1QLTGgS4t42Q940eoHXFX/kQ7ajkd0+e7EbM50dZMK9mKGWCuEqW+5UN0mP8NYOGS+VOoVPtNfwebipUiaQ==


         iXxBbjrSUIOYPurpULtPhFbZGjRXqHtb1HDIoiaGEIQ=     84PsH+A98cxREY14KSt4dEMolV45HOMyzMbwHb7vuKM= E1WaaUtClS6F1goG0yQgANEFgqlsjfRJCPObYf0V5Z5/YyidW9W1QJCyo40YEPUMt9xEihK9ntLLIOAf6p7kpp09brTjSI8vWo0DRsh117ZxB8QH0gTJqSPoKnTjosYU5VKzfeBvDAQTNyiSUWvhZ1Dgs5kRiBntiS+HXAoRv7AljboBYgBIvb+9G/+v0OypUHGw0qIdoZDsvY7NmQgIc9Lehfgb/M/Bwvko1/rPkkIsRM07LRCbnT8aRzOoalJc2jwZQHAbXQY1k8zhxUeM8w1PGSeRq8/K89h6otWuNU/VBwXVD31Bs0Uow9nC6pq1sLjNHeSjwCyoCB/e45AivA==   MIIFTjCCAzagAwIBAgIIKNq3/Jf5iBQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwbTELMAkGA1UEBhMCU0UxGzAZBgNVBAoMElN3ZWRiYW5rIEFCIChwdWJsKTETMBEGA1UEBRMKNTAyMDE3Nzc1MzEsMCoGA1UEAwwjU3dlZGJhbmsgQ3VzdG9tZXIgQ0EzIHYxIGZvciBCYW5rSUQwHhcNMjAxMTE4MjMwMDAwWhcNMjMxMTE5MjI1OTU5WjCBuDELMAkGA1UEBhMCU0UxGzAZBgNVBAoMElN3ZWRiYW5rIEFCIChwdWJsKTETMBEGA1UEBAwKU0NIQU5ET1JGRjENMAsGA1UEKgwETEVOQTEVMBMGA1UEBRMMMTk0NzA4MDU1MDY4MTcwNQYDVQQpDC4oMjAxMTE5IDE3LjI1KSBMRU5BIFNDSEFORE9SRkYgLSBNb2JpbHQgQmFua0lEMRgwFgYDVQQDDA9MRU5BIFNDSEFORE9SRkYwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQDE+cPoHnVNE4DTWau3KCNnmkyydovwNSye8G65SxYgohlxunJDMU8kTeYm/nfj+O+y7JsPjzOeXUG0yZ8k/oUqDlQ2UKNpjDd3sN+mm5ZxqPzBo/qsi2yMrKXN39cvaZAwDiVSZc9akUTdkuDA2/M5RMfb/nt+3GxEkiFHHII8npimYhmmWDnQIulErlHDvufq0vYcPUUB0Pw20G9d9ARiHR7G3HSHg/7uVFa1dfQJpXiiaW6HYyg5qlof7Sr4PLxE6Ee8nyJct65wOybElzn9DacTdJKOScza6pO1TCdplypPVYPiYN8P0uf1wZVGRnTOxfnVriwHgOBNKQuFJ05vAgMBAAGjgaUwgaIwOwYIKwYBBQUHAQEELzAtMCsGCCsGAQUFBzABhh9odHRwOi8vb2NzcC5yZXZvY2F0aW9uc3RhdHVzLnNlMBMGA1UdIAQMMAowCAYGKoVwTgEFMA4GA1UdDwEB/wQEAwIGQDAfBgNVHSMEGDAWgBR3pAjWrr10I/gDw9fZXmj4IG3CMjAdBgNVHQ4EFgQUpHL21pvzbvFK7Y/ty3UWkbWO45swDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBACQoxr03HDqCMFBwf0ivSsNbha841CPnmMgNj6O4xa2rhIxdAb/vCX1kVHFyzaBrppdX+/YV8PmtFPIcFizpMdGbhXigmyI5SmoOetzAPVb06BPn5a3ZwpABKcPyLoCKJykqa3g0FOF5KydYUM1hVlpe5zfjW65h8WglYPs24h4kyNbfzHxaPmILRyBTTAMaZUDA1amhM3Gm3njEnftXLUKkSKLg0PEZlOC4O2dzv5Hco55liAoPml2r+Ca5TJtYEVOvl0Kw6l22yEefwgS4gG/4fM5AavSUIGe5PwS4jwgcu29tTyUxeNqASLMa42LR6gOCWimepLNbSEG8beuzGvdsNwnHUNK+kToxR772voNvqqN9UPjMmuD/mJgdU5NuejXbU5Ejb3VgZxbla4g/928Mz307BOPUjltc+mvV+4copTxBfLs/i/r9jb9DlKoe6YBVE+kmrkegwoOJgKojZsu1FKqubLVcOboImwpYy5CDAtR7IsLQp8WsOhSPVtjrfG7fedzNzV7IYNI0844rlrlERRsYrqjAQ69Iw+Von3+VvP2q3BzJOQpE2XzNrgB84bgNqfwfeoDRWTnALSIqZqZQZa6rdfkyWtfWuyP8zHEoALekUhd6OYPJ/yBMURD3QaPxkC61gEzaUlbPIcEJqw8deBc6Jxxd42GFoRYqg0Qc MIIFyjCCA7KgAwIBAgIINmRfTwvws2EwDQYJKoZIhvcNAQENBQAwYzELMAkGA1UEBhMCU0UxGzAZBgNVBAoMElN3ZWRiYW5rIEFCIChwdWJsKTETMBEGA1UEBRMKNTAyMDE3Nzc1MzEiMCAGA1UEAwwZU3dlZGJhbmsgQ0EgdjEgZm9yIEJhbmtJRDAeFw0xMjEyMTMwOTE4MDFaFw0zNDEyMDEwOTE4MDFaMG0xCzAJBgNVBAYTAlNFMRswGQYDVQQKDBJTd2VkYmFuayBBQiAocHVibCkxEzARBgNVBAUTCjUwMjAxNzc3NTMxLDAqBgNVBAMMI1N3ZWRiYW5rIEN1c3RvbWVyIENBMyB2MSBmb3IgQmFua0lEMIICIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKCAgEAxXQZvf3/gUdIONdfDQuB1p4F0ySq2JNVss/MVMV6jqtri8l3AyL/1mA4WRleN7tkckFoTikMYJa76gluLRff3H6CCNJ8XWxYhylYg8swAtgqLwf7/K4oPzDkr4OPHYphw0N7nmu2lhBRAwnWvh6nawnZJ8JJuUzZsuqAUfR2iTFe4uRJJfY3vnm0tQYAuNrSkbjSQeYomz7xEqJ32oCE6n8TFuDx3tL3ELHMX19hnO+kkr1UYdlQHkL/s4Hr6hQmP4/gRwn1tCsxgW8xj6a2fkCqCuDoXk+e6cnzg9JVBYR0Uxdv/ps3m8e8FTKHohG8GYm5nAA1zvXF+mg9mlgXHpa6AYecv+aMlbv1kp4g8ksS30AUcUhnMWL/bvy41MsCOSGtvOf/dU9PkRq9pqnodEy991MKMqLSvpXqAjwdv6zNNhTHXPuKiO9y5nLvPQntaJFv/eieMQLvTMMJG7SOYisGBQ2m/2a3eIrEmhWwf6cwD2tUHcGO8CzEsNgeF53pxgNsL5qNR8ZL5fyQUy7Ugg0lThJAdYi2z7n1yHtoFgTI7c6X22enlSj08xyRntgy3N4gA8UCw5H7DPfbCeOkA/8aqW5kr2hB9Axc5XRiFteNllTp/a5LuzipJ9K4IBREN46nV+3VHJYJYAr0ms2nUvw8ZgVOBKENUDXG+Z7Lr+kCAwEAAaN4MHYwHQYDVR0OBBYEFHekCNauvXQj+APD19leaPggbcIyMA8GA1UdEwEB/wQFMAMBAf8wHwYDVR0jBBgwFoAUeD1BKGM417KFRrjY+hzI5KTd2sMwEwYDVR0gBAwwCjAIBgYqhXBOAQUwDgYDVR0PAQH/BAQDAgEGMA0GCSqGSIb3DQEBDQUAA4ICAQBLYRZA202lrfXwTTHWoOz7ZxTiavSI23aRYEg7p7X3DoHWmB4NLgtu8wUBpd9QfBw6dc77ue7YBH4PGkl5jFQ760LK4CoQ6BiYGNlQHAuHY/vpc1buAr7VdnDSae3HmM63gjVJGK+KQGd0PHqO6vX1hDPx0RtWmf5OjAPCO03CpvE5f5vmeV1c1tYU8W4jqVN13sifUkLHm5bJPycp3sKEt3IZ1NKW6dxnk9XFLadukF4JC8VzZ3jOq0FEENDVGXfFFn2Pwcnyyh79Hk0wR8qOS9ZR8a8QM/082J7g6HcBbnBV0amaKuJcqJT1l9++H9fNaOhkhGrXlUSzvm5g5RbcWQR8+RNF37sxO07qqiSne3U2UmkeZ9lX2KbxhNmJZ2+XfiLG37aRTlONMEqxszdCtkhwJSfRqSke+OMpBuLfiqjMMppBUBCuDQPeQ+hLrR0hw/uvinM76+T3M0Y2+T3KRl+TXoN8gtv0mMOeWq9LTHvolge2ET2+q3tpJMAdFGq5bsBG9wHCah6YdjHILHTdMSOHbcMgPCB3j5BBntQL7rsjpcDzaDEOPnjFbVpb1b53U5DMovgPuZ3868PHihGDjC+2cPf9ikVy7vabi6/1FSo31h2WLUf4au+OdR7u+qveFcAGyLcAT2wqrytP5FZJBFjCoN8W2aUQb+8K35/RVA== MIIFwDCCA6igAwIBAgIIA7sLQTEhzuowDQYJKoZIhvcNAQENBQAwYzEkMCIGA1UECgwbRmluYW5zaWVsbCBJRC1UZWtuaWsgQklEIEFCMR8wHQYDVQQLDBZCYW5rSUQgTWVtYmVyIEJhbmtzIENBMRowGAYDVQQDDBFCYW5rSUQgUm9vdCBDQSB2MTAeFw0xMjEyMDcxMjMyMzZaFw0zNDEyMzExMjMyMzZaMGMxCzAJBgNVBAYTAlNFMRswGQYDVQQKDBJTd2VkYmFuayBBQiAocHVibCkxEzARBgNVBAUTCjUwMjAxNzc3NTMxIjAgBgNVBAMMGVN3ZWRiYW5rIENBIHYxIGZvciBCYW5rSUQwggIiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4ICDwAwggIKAoICAQDanSe+brJr2kv/upfVQ7epGyABX17jcSydbhYVQXaGsNFb81FBJ+apxU9/1aJYcB+HiDD1rz2HtpRZEzLlTrB5By+9lAfaK1dwidPgS4LZrsP/tdvSS25rGAmsA3HiuX2QJIP8zj0kH3LX37fgdd338xpxVenpHUq5DmrQO+dfNOBSQGSDJMRpjqNxE5YyddDYJpUc10yXZ6mbDxBohhHYyduQKV1YMzTppwLmaTKAUuG9p3JgfGfUyCz/gsTFVoa5lVUTGTQzLI8eEX7GaeigXwRUsGLpaKQQ+l56wagrOKsSqYh3SbVE+MSk2p32Nle1hj/XYECtUMxnVWWkpQQD9dcTZxMXFK770waj7+kAbKP2j6iP3aHimZqjpEkQ2LBWW9R+VKuACmJfTW/npZk2VzIxDHCCHq8t1cwuTTS0vgLoFgXIphyhWIcQeT6aLNmT0ePBHccpMuR6PoGxHeW1S4LSOAxFA0C2KC6zyIQv20WPptToc3eDU9267xJM5MO81FpwuE6bgRLg5/zu5jxef/CMJfRc79cRHhWMXVvFmFNEFuLdWiUwvBZjQopryi+oKvxO2x4SyR99EpIEZkef1y2KZgq+8PYY2Y/M2wkUY+HJwzhwueznvzr2NIWY2fsS9pzvADofEw3SxdseMv6HOl1rYtV45RkqEy1nsFjWLQIDAQABo3gwdjAdBgNVHQ4EFgQUeD1BKGM417KFRrjY+hzI5KTd2sMwDwYDVR0TAQH/BAUwAwEB/zAfBgNVHSMEGDAWgBRnirqy6kgcevU7aDcncgbrkWPLUzATBgNVHSAEDDAKMAgGBiqFcE4BATAOBgNVHQ8BAf8EBAMCAQYwDQYJKoZIhvcNAQENBQADggIBAAY3c6oDd/QuDjcPAmk/hxt8eYyMEzgS4MUBDFAEaIM4657EKEp0xU6JxIFpoF5/RdyW//jvViqA3rbUWYnoACz09oiCQgjnaZJgHDOQ+t6g+kV2VnEJGGo/UD6xcnJCFmdkEKwxg4nj/kb1VRtPjZiwAKo1aR1CjVSi9KEAUinQzW3HMnxCX9sc9Zi8xEfrBSVkh2hU6YJ3iMb8UTGWuG22DRByd34SMCI2cQOYXVz2Md5jzKwMMrKXijBXHmMSThFlPnGcRvhqCv327Wk1SXPO5z2kZJEH57tTMj6E01HaFgCsgajzaNnZ8jAE4JMHqleA2VWcHAXj8mrHHGUVlLz7W6RGAxyspOCxtJxI1AQMIPXdhZBB1x4poiGuDV8MI7CFgwand+1lmm7kmjgYnPRKNuGKO5CtOFfvl653aktEcUbRSiw9/uemo5NI4PX4sWzUm3/aDokSOGaTfRO8pbmjNBSimWE245D4/GsCrGuP6E2MvkUixSOATxx7casPqkllVO6zyLRWrS7zhAxQoxR8NqCnRQoUoa93O5tgsi1BcSenhrtSaCi3fvVmY+6VHNb8HQi/lGnzTtX3gVIuDHqW/j2q9k2Kt8jyqxuHPIG+Iqlls2lSaGp0Op3KXQYcb8b+1MgGtMhezsrjZNFLDqvhJAJ2zV1rlguS9WBWp+qW   SW50eWdhbmRlIG9jaCBzYW10eWNrZQoKTWVkIG1pbiBzaWduYXR1ciBnb2Rrw6RubmVyIGphZyBpbm5laMOlbGxldCBvY2ggYWxsYSBkYXR1bSBpIGbDtmxqYW5kZSBkb2t1bWVudCwgc29tIGlkZW50aWZpZXJhcyBhdiBlbiBkb2t1bWVudG55Y2tlbCBvY2ggc2l0dCBrcnlwdG9ncmFmaXNrYSBoYXNodsOkcmRlLgoKSmFnIGdvZGvDpG5uZXIgYXR0IG1pdHQgZnVsbHN0w6RuZGlnYSBuYW1uLCBtaW4gSVAtYWRyZXNzIG9jaCBtaXR0IG9mZmVudGxpZ2EgY2VydGlmaWthdCBzcGFyYXMgb2NoIGxhZ3JhcyBkaWdpdGFsdCBpIHN5ZnRlIGF0dCBiZXZpc2Egc2lnbmF0dXJlbnMgZ2lsdGlnaGV0LgpJbmZvcm1hdGlvbmVuIGluYsOkZGRhcyBpIHNpZ25hdHVyZW4gb2NoIGtvbW1lciBhdHQgZmlubmFzIHRpbGxnw6RuZ2xpZyBmw7ZyIGFsbGEgc29tIGhhciDDpXRrb21zdCB0aWxsIGRldCBzaWduZXJhZGUgbWF0ZXJpYWxldC4KCk1lZCBtaW4gc2lnbmF0dXIgZ29ka8Okbm5lciBqYWcgZGV0IHNsdXRhbnbDpG5kYXJhdnRhbCAoRVVMQSkgc29tIGfDpGxsZXIgdmlkIHRpZGVuIGbDtnIgYW52w6RuZG5pbmdlbiBhdiBQZW5uZW8gRGlnaXRhbCBzaWduZXJpbmdzcGxhdHRmb3JtOiBodHRwczovL3Blbm5lby5jb20vZXVsYQpEb2t1bWVudCBzaWduZXJhcwoKClNPTFRBSyBncmFuc2tuaW5nc3JhcHBvcnQgMjAyMQoKSmFnIHNpZ25lcmFyIGRva3VtZW50ZXQgIlNPTFRBSyBncmFuc2tuaW5nc3JhcHBvcnQgMjAyMSIgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIC0gIHNvbSBsZWttYW5uYXJldmlzb3IKICAgIApEb2t1bWVudG55Y2tlbDogRVY4WkwtWFRWNDMtSExXVFAtSlVQMTgtMU9MRzEtTjA4QUUKCkRva3VtZW50ZXRzIGtyeXB0b2dyYWZpc2thIGhhc2h2w6RyZGUgU0hBLTI1NjogNDcyM2E3M2Q5ODk3MjA0OTdmMjFlMjY4YzVlYWFkZGM0MjljY2Y1YWM5OTA3NTQ0ODEwOTU4ZDg4N2JjMzhiYQo= eyJzaWduaW5nUmVxdWVzdElkIjoiMTE3NzgwMjkiLCJkb2N1bWVudF9kaWdlc3RzIjoiW3tcImtleVwiOlwiRVY4WkwtWFRWNDMtSExXVFAtSlVQMTgtMU9MRzEtTjA4QUVcIixcImRpZ2VzdFwiOlwiNDcyM2E3M2Q5ODk3MjA0OTdmMjFlMjY4YzVlYWFkZGM0MjljY2Y1YWM5OTA3NTQ0ODEwOTU4ZDg4N2JjMzhiYVwiLFwiYWxnb3JpdGhtXCI6XCJzaGEtMjU2XCJ9XSJ9  Y249UGVubmVvIEFwUyxuYW1lPVBlbm5lbyxzZXJpYWxOdW1iZXI9NTE2NDEwNTIzMCxvPVN3ZWRiYW5rIEFCIChwdWJsKSxjPVNF sgL+0Fb20BoqSsQEbXsj0MDZUv4= UGVubmVv  Signing Ny4yNi4w   SU9T MTUuMi4x KSakBHHXP8Ce0D0HQWyCz4EAToM= 0 cs1   CertificatePolicies 1.2.752.78.1.5 pw auto-start-token       MIIHYAoBAKCCB1kwggdVBgkrBgEFBQcwAQEEggdGMIIHQjCCASOhfDB6MQswCQYDVQQGEwJTRTEbMBkGA1UECgwSU3dlZGJhbmsgQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMTc3NzUzMTkwNwYDVQQDDDBTd2VkYmFuayBDdXN0b21lciBDQTMgdjEgZm9yIEJhbmtJRCBPQ1NQIFNpZ25pbmcYDzIwMjIwMjE1MTk1MDE4WjBcMFowQTAJBgUrDgMCGgUABBTaHcRc6oZJylJO+e3rt+UyJtpuqAQUd6QI1q69dCP4A8PX2V5o+CBtwjICCCjat/yX+YgUgAAYDzIwMjIwMjE1MTk1MDE4WqECMAChNDAyMDAGCSsGAQUFBzABAgEB/wQgJof8lSpPa3AhEvd4xsPoUrNEfENTwUs5c1UJD/6Q2iIwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADggEBAEBjXzlwKjxMDosMFjgyRlLY1UNpHlNJXuYzKDRmcTrxphNyUyVE46BKJkD9lC52CU4MHh4ImHiJNtQyBybD2nY/qRlTjLe6eXKOHXkbzNivCZO4uFz1GD+s5A/jKx+xRhoQSf9obKDH+HamFuPcmt++IOr8Fjzm6JI7NWHLbo0iSgEsTyyDgihjhPvUInNRc44KZ+lbjm4pTRMhOwh269d/Tnjvw2J1AVMRXr8HLsoCr/SH9VhAVieIB6N7ck0GSj6dY4afxTWna98rvej0ppNIFZ5ODTmG/vUdl7f6j/YDvs9MkQRGLwLZympL9JlnQJlteeHCXbZdp9bcgWoDdGmgggUDMIIE/zCCBPswggLjoAMCAQICCFJUHzFXnM0BMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMG0xCzAJBgNVBAYTAlNFMRswGQYDVQQKDBJTd2VkYmFuayBBQiAocHVibCkxEzARBgNVBAUTCjUwMjAxNzc3NTMxLDAqBgNVBAMMI1N3ZWRiYW5rIEN1c3RvbWVyIENBMyB2MSBmb3IgQmFua0lEMB4XDTIxMTAxNzIyMDAwMFoXDTIyMDUxODIxNTk1OVowejELMAkGA1UEBhMCU0UxGzAZBgNVBAoMElN3ZWRiYW5rIEFCIChwdWJsKTETMBEGA1UEBRMKNTAyMDE3Nzc1MzE5MDcGA1UEAwwwU3dlZGJhbmsgQ3VzdG9tZXIgQ0EzIHYxIGZvciBCYW5rSUQgT0NTUCBTaWduaW5nMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAwbnsYfdnlCf6IcO7f3MRYFNfGgeFInb4VKEvJZNVqA4QAAd5kFkipQPB3OXWwU0llE5uLQ/9r4yNHRXTZR5gFBTTDmjA8gpZQuPIhAzo7tgx3ZGl5fJXXEKautQouDdZlUVu9YBOjVYqxbZ51pJ/DMDucUOTyjvO36kvOx5xnw3DQkFtSEFloj+6z+xVlln7cJ2qLMICYIhRl4+D9eg+GqUv6d7xg968WH9oo3R8VBFSBZ4koUKijy0q7YYBbPFTHYpuIGMCgu490opGgXdHwdbHMDFjpggAYHPFHD0y7Q0pVTHZQKwR0Li/Y47F50eu+K0AaCe38nIfQ6PVj1+NXwIDAQABo4GRMIGOMBMGA1UdIAQMMAowCAYGKoVwTgEBMBYGA1UdJQEB/wQMMAoGCCsGAQUFBwMJMA4GA1UdDwEB/wQEAwIGQDAPBgkrBgEFBQcwAQUEAgUAMB8GA1UdIwQYMBaAFHekCNauvXQj+APD19leaPggbcIyMB0GA1UdDgQWBBT8/AgjNzZVxpMbH89bzHV65vF5FzANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAWnSPsKCgvMaiukN9yFa5X4EbBykYYXgYdwt4X9YCDqavNmvqEsTNtcATzRhRlJUd8TZYuVjjxpvwtwhtpviGGDvaCBi2P1hagcITSEnRyAvL9eTYrfXnSgi8iF/ufOQsBtEUsdCxbrXPw99eIuboRyyCvX+dfDvB+UMzv+khsgRl7WXUsWY7ZVP3LRONfegdlMMu5x99Kzw/44IpRSN6fDYNUnQAUVJIMJGomwbO1VL04LKhCxpBwmKpWEcTY/waEV+azWLCcAM3XnOmTrjwO/oFWCqp6Nn48QVae5JmbMW0Zt1l8vvCpzDEDJRUJ/B0nx7PZWP8unFYqSApEdNAy5A7ctKgxiyBw9GRS+Rj3LAGaO4UoPMPtX9Xb35/KmBY4XL2u7xRpY59Qb64P/2kT2tqfvapi76UGurf1uIunuG735y6DbgQ3j0seZiRI8m3lmCM4pk3JOGierpwDSsnW5Ve4un3uKxeRP4KRJfHhcLTgwoPT1YfUN5huD5LQJDj4WfMOaR78iSIa2z9E5dbfJpDwcr7hAY6vwOpn2CBAR0m7b9WXCl5fZmSMN2APtrM8NH0zAWd7hC127HjgUFZ1W8QMswMzE2Eh7axem0/tnazwt2Lyvqjw43cSK67JEFQIy1iy26+5q08eNjYnG00pKlCFGHWff/rYUHjJ9idIG0=    MIIQoQYJKoZIhvcNAQcCoIIQkjCCEI4CAQMxDzANBglghkgBZQMEAgEFADCBmQYLKoZIhvcNAQkQAQSggYkEgYYwgYMCAQEGBgQAj2cBATAxMA0GCWCGSAFlAwQCAQUABCDPMJ3nPyfNgcHAg8lxR7NehBxsaTL00rcZ2Q2CPIgNLQIIf5uy4Py+kBsYDzIwMjIwMjE1MTk1MDE5WjADAgEBAgYBfv7vj+OhGzAZBggrBgEFBQcBAwQNMAswCQYHBACBl14BAaCCDF0wggXUMIIDvKADAgECAggttwn57kR3hTANBgkqhkiG9w0BAQsFADCBpzELMAkGA1UEBhMCSVQxGjAYBgNVBGEMEVZBVElULTAyNzgwNDgwOTY0MRwwGgYDVQQKDBNJbnRlc2kgR3JvdXAgUy5wLkEuMSkwJwYDVQQLDCBRdWFsaWZpZWQgVHJ1c3QgU2VydmljZSBQcm92aWRlcjEzMDEGA1UEAwwqSW50ZXNpIEdyb3VwIEVVIFF1YWxpZmllZCBUaW1lLVN0YW1wIENBIEcyMB4XDTIxMTEyMDEwMjg0MVoXDTMzMDIyMDEwMjg0MVowYzElMCMGA1UEAwwcVGltZS1TdGFtcGluZyBBdXRob3JpdHkgVFNVMTEPMA0GA1UEBRMGMjAyMS00MRwwGgYDVQQKDBNJbnRlc2kgR3JvdXAgUy5wLkEuMQswCQYDVQQGEwJJVDCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBALQ+7EN/516YzuzEf3swclGjTlSndjSEl9r/fB2wF7MQJjeBZVNVm6FZBkVKmKlRxn14L6okvYvMF5LwoZHnc2rwKWcaxfIWpkxEQpI3KI+9hsq4uv1g+oven9J78ba5LU6b7tmqFUeIqkhOZnTNnjSSTT7A5cMzrhejf4Mp9zFOkSpmP8H/26WfmWdtX2fXdMa8AO8yRukzyPTHZJjv+s9WiCbNunDyv5ja1DhdsLivOASLleWfxYvpDftMkqVaf9giw3AL7yYQKAGuyNfmYuzHgah9zMvAgjFFuur8rDW78TcQXNN5jkSryVmlcRlmLGXp/WL+zvZhBnHkCYFRDCMCAwEAAaOCAUUwggFBMB0GA1UdDgQWBBR2uh6n1ctjZf7qAKWVhjJksXsS2DAMBgNVHRMBAf8EAjAAMB8GA1UdIwQYMBaAFNNmy1p3EunsJ/EJcs6YsOc5ghQbMBgGCCsGAQUFBwEDBAwwCjAIBgYEAI5GAQEwZAYDVR0gBF0wWzAGBgQrTBAGMEcGDCsGAQQBgv5eAQEFATA3MDUGCCsGAQUFBwIBFilodHRwczovL3d3dy5pbnRlc2lncm91cC5jb20vZW4vZG9jdW1lbnRzLzAIBgYEAI9nAQEwSQYDVR0fBEIwQDA+oDygOoY4aHR0cDovL2NybC50aW1lNG1pbmQuY29tL0ludGVzaS9xdWFsaWZpZWR0aW1lc3RhbXBDQS5jcmwwDgYDVR0PAQH/BAQDAgeAMBYGA1UdJQEB/wQMMAoGCCsGAQUFBwMIMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQBfA3VPwHlD/aZcHNdiHMee1jY9eJyUWvWcS0P0vkcixoaj9vdgFAgAdqFByHfUripAKcpGBlSouBzMcvHOOTB+5hmaVxp9CVMZPpveAdgiCf/0JCKb18fOk7IMBOsZ0ATdPOs3hi0O/JyUMg1E3nf6v0F1eieG5soV86ypGsR27mKwCUEI6reZFnZn7Jx82FGeAKCDPazZoeyFxdJMdl/IUMMrpaWI6Js5zAVy1IZKmuw0v29gaK2Lo2sSuVMPye+zEhdcLxXAdp9Tb0t4vg9g7mPcENNVQU1v6fLMZv7ERwKFjqcfOiiT94JOKcGF6kxI7q2sioN1QH4rmWDItGoQRc8hc/b9Vk5bviXUfqdPRXIiFlJuR8SzuE2LqgsHk64A/31CFTkh6dRmFFIBPDN2XJMk9Er2/8qbhIXPtatUoAfb7T+yBAklEfXL3Ipx9riCt+w6HwogXQY/3iy9vsh2rOcBR18Tyxw+vKdyxApbAPD+TO7JoHAaBCrQX/3oK0jxbu7rgb2ZWl1c2L6QPuEdpvfRzUFL43o6NHrrPnrl8FTfbmViHIa3gvMQCGBatzNq8zN9N3Un1DltK0of7JmIg57h/U8Yv9PJ3yIj53X54JRsXXwi6lwYCD2BPJSZdRDdB9CYwtTLtsEZ/Q2OlAJbqB3MCsdu94UnAHNCH+EMgjCCBoEwggRpoAMCAQICCFcWniJBILumMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMIGnMQswCQYDVQQGEwJJVDEaMBgGA1UEYQwRVkFUSVQtMDI3ODA0ODA5NjQxHDAaBgNVBAoME0ludGVzaSBHcm91cCBTLnAuQS4xKTAnBgNVBAsMIFF1YWxpZmllZCBUcnVzdCBTZXJ2aWNlIFByb3ZpZGVyMTMwMQYDVQQDDCpJbnRlc2kgR3JvdXAgRVUgUXVhbGlmaWVkIFRpbWUtU3RhbXAgQ0EgRzIwHhcNMTcxMTIzMTAyMjQwWhcNMzcxMTE4MTAyMjQwWjCBpzELMAkGA1UEBhMCSVQxGjAYBgNVBGEMEVZBVElULTAyNzgwNDgwOTY0MRwwGgYDVQQKDBNJbnRlc2kgR3JvdXAgUy5wLkEuMSkwJwYDVQQLDCBRdWFsaWZpZWQgVHJ1c3QgU2VydmljZSBQcm92aWRlcjEzMDEGA1UEAwwqSW50ZXNpIEdyb3VwIEVVIFF1YWxpZmllZCBUaW1lLVN0YW1wIENBIEcyMIICIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKCAgEAtP4tZyol+Z5qAjMObquAQjz9KF/US23hurB/YQakgg4rTrgLHCBEG/1wptoWBDOfs58LjErNMNDbziwgY3hO+j1bhXryrYvYt+ZLkabkWLdAJhdhzztWO/tu5WjfW+Pp+jt7aztdnod+3cRFd+tdA/BMK+EnjYmoh1PrmpuzBWYRBfTy2dxu+EAjENnqNomy9hpNQxgu7iKkR+krFt+C00QJFaC25sIYjeSQGqW6+Dnw1AJVQZayYnKVtMHyO5r4LnNnCUzuNr6TciZgWjU/dfUl2DU/vLZeo/ItcVT7EuVEudtxIhlMpeCYMyac5OujJC/927cvg8q3v8pjHV74R134O5Zp74dU6ZBKyJJ4azjyVlhgI/k4Ki2O5vlJoExn2ZMxTbRtV+uifwJn7MnIM63SA4envLNIEflw9vUrVWqxnjmwNLYpM+hgt+SAmos2VNq+XKVRS4LVRoPw1kRSw2R8Ui9OfyFjkcu76GJ+CPPJiKxf/5p37ge1JDEyjXDTgkoKW4UJTkKjHGrN+nzFDhdfteGi+FcJD+SBiXyUc7yDWVcyOTTKjN0tlZ+s5ap8rMeLFe9x3wEABe9inK5Uqz3jvHvvDau11kyldb0+etj/di0h4nhD2jFUd/QvNTrvzj5s7eq8NqpslKpb5r/x4TdQ5lc8swPiFdqjXBw/GaUCAwEAAaOBrjCBqzAdBgNVHQ4EFgQU02bLWncS6ewn8Qlyzpiw5zmCFBswDwYDVR0TAQH/BAUwAwEB/zAfBgNVHSMEGDAWgBTTZstadxLp7CfxCXLOmLDnOYIUGzBIBgNVHSAEQTA/MD0GBFUdIAAwNTAzBggrBgEFBQcCARYnaHR0cDovL3d3dy5pbnRlc2lncm91cC5jb20vZW4vZG9jdW1lbnRzMA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAFmSuPU8IvR/DpEN4jU5ESdTZcq2Bnuy0z3aSHVV1Gc1Clzong4SpOIzSVqz/CeZ6Yeef/k2b6vmjhlBucq9W9ruXYjTnsHuOMFyGSaQWQylG8Yf83T9feTnQlFIP6Y1j8U5oqt/Ky0nCPAMpkrpxyJe3+XQbtkTZXM3Sa1oMRP1L5FS2ydiFMNZk9NyDbysNYY1EP7MZqpuP8SYzMwA/7rWy//nY8hP0xLpxImn0pY92GzhRFx0kjWw3ItM1XI6+/CKIqUkBuYzg9aMzEEgtxpNorpgxG1MizqCEHWP+coVUACSLZsMf20REKHR1sOvzkYwg9OMQQ6W5VE1qlyEnm93O9AMJVVabqEBDtLPxRAI8dpL8jEYum1qkpbmYno8rNr21gQApsAnyl9SxqPRHqtd3+SaH3R/0qGleyNakRwT1nexjQoW4X9BueO5lgW/gvRXFQ4B8sW5+dKm3jis3qqNV7wUcHyM1uDKiaP62wCMwrF3Qs+OJ8s0602zE4sOf+m0PBSNALoOvrZvPat2RXzpkpMMz4GD4FHqSP0e4jysnA3yNQJp2aGaun95AVII1eEsaCgb7bumGhpA18GsIb3EnuwFmg6DX4fqaOKn/cgbIC24y/E56Np/dUxtx9OtXg1ObzAgBY7A5d5cmRq4cEyUCtqEynjl6w0ExQb66YtoxggN5MIIDdQIBATCBtDCBpzELMAkGA1UEBhMCSVQxGjAYBgNVBGEMEVZBVElULTAyNzgwNDgwOTY0MRwwGgYDVQQKDBNJbnRlc2kgR3JvdXAgUy5wLkEuMSkwJwYDVQQLDCBRdWFsaWZpZWQgVHJ1c3QgU2VydmljZSBQcm92aWRlcjEzMDEGA1UEAwwqSW50ZXNpIEdyb3VwIEVVIFF1YWxpZmllZCBUaW1lLVN0YW1wIENBIEcyAggttwn57kR3hTANBglghkgBZQMEAgEFAKCCAZUwGgYJKoZIhvcNAQkDMQ0GCyqGSIb3DQEJEAEEMBwGCSqGSIb3DQEJBTEPFw0yMjAyMTUxOTUwMTlaMC0GCSqGSIb3DQEJNDEgMB4wDQYJYIZIAWUDBAIBBQChDQYJKoZIhvcNAQEBBQAwLwYJKoZIhvcNAQkEMSIEIHaZHpd+BK8ErzYknC06OoywgXmfUv6O4rhDMuEc4hBCMIH4BgsqhkiG9w0BCRACLzGB6DCB5TCB4jCB3wQgj/b97MM/FZ9scWb3ErFg2PqQ8TILpn0fg1FubqqOgTkwgbowga2kgaowgacxCzAJBgNVBAYTAklUMRowGAYDVQRhDBFWQVRJVC0wMjc4MDQ4MDk2NDEcMBoGA1UECgwTSW50ZXNpIEdyb3VwIFMucC5BLjEpMCcGA1UECwwgUXVhbGlmaWVkIFRydXN0IFNlcnZpY2UgUHJvdmlkZXIxMzAxBgNVBAMMKkludGVzaSBHcm91cCBFVSBRdWFsaWZpZWQgVGltZS1TdGFtcCBDQSBHMgIILbcJ+e5Ed4UwDQYJKoZIhvcNAQEBBQAEggEAO4o8IzrhEcNMI7/3W7I98iXqB0wrxyr9MJ8qSf3uAC+hJXlr5EfoKw0tzz9AaRmvPf7iFJddkMh/jkxwEoYkF9de8+ro8l4JJp0kdIG7ANGSvhpwGEPBfsoOopwqWw7YMnFp4DBOyKVgRIFPWeHGLC4+OWWk202iSLQa26QcYO6Wz9VfBQkgi5/plF7CHkqZMVzUP5Moy1ymTqB5rB4TVXVVTvgBlrYNY3mOioDvSmUYCMlRWu4FLuyDr7hELgnwSfPbK5xiYjyw/Mr3W1Li8vkSTQMmIUUibnelhQMimwRpglORsfxKZGgiRLhdwS1uRhQDVqMB9Ko4XcBOw9zLmw==


 ========================= ========================= ============== ========================================================================================================== 
  Time                      Name                      IP             Activity                                                                                                  
 ========================= ========================= ============== ========================================================================================================== 
  2022-02-11 09:47:34 UTC   Anna Andersson            46.194.9.241   The document was created                                                                                  
  2022-02-11 09:47:35 UTC   Anna Andersson            46.194.9.241   A signing link was activated for "Ivar Bjarne Fredriksson"                                                
  2022-02-11 09:47:36 UTC   Anna Andersson                           A signing request email was sent to "Ivar Bjarne Fredriksson" at "bjarne.fredriksson@se.ey.com"           
  2022-02-11 09:48:53 UTC   Ivar Bjarne Fredriksson   145.62.64.98   The document was viewed by the signer                                                                     
  2022-02-11 09:48:54 UTC   Penneo system             145.62.64.98   The document was viewed                                                                                   
  2022-02-13 09:48:11 UTC   Penneo system                            A signing request reminder email was sent to "Ivar Bjarne Fredriksson" at "bjarne.fredriksson@se.ey.com"  
  2022-02-15 08:42:43 UTC   Ivar Bjarne Fredriksson   145.62.64.97   The document was viewed by the signer                                                                     
  2022-02-15 08:42:46 UTC   Penneo system             145.62.64.97   The document was viewed                                                                                   
  2022-02-15 08:43:51 UTC   Penneo system             145.62.64.97   The document signing process was completed                                                                
  2022-02-15 08:43:51 UTC   Ivar Bjarne Fredriksson   145.62.64.97   The signer signed the document as Auktoriserad revisor                                                    
 ========================= ========================= ============== ========================================================================================================== 



{"documentKey":"FWJGW-YGB2X-CJWC5-X0WVY-DPC6Y-2UF0N","version":"1.2","signatures":[{"signTime":"2022-02-15T08:43:50Z","subtype":null,"ip":"145.62.64.97","signatureLines":[{"role":"Auktoriserad revisor","onBehalfOf":null}],"dataFile":"3fe7914c3619fb09.xml","validations":[],"signerSerial":"196609224917","type":"bankid_se","signerName":"Ivar Bjarne Fredriksson"}]}


         gA1dHHlnY87mcVU4w7NTYDryuZn9sva3VgHXGKTgAdY=     J9WAKIfxA9+K+JBTabFDyJcFDHwshxzLLVVg7H5dvMY= i19W8siNBvn2752a+UrGCy8fEohqxRUgf2EvSduKmJUNUXk7AbQkjC8c9IXM+jmF2aAl+FLHMDQS2jswK3znPgp1ywooF5K9FEKnGfca4rf3ncrNln7Ayyt4dxgjNHDMbdu/BsjgJy+lwFkypaneMHcwO5P5CeMARomboF5QRgjHuoaUrTFGAm0/eHPvgNWI5two6/017CWPlPl+RRk4+5hgpAuWrgupU27fZzobY+eWmEcDgg593ze5IV+/2febcJBNjhn9Klt0C2VY1exWCwG+Zt+k915lOXkSiTO02+wm687NqwhuZl9xOYJNlUxoQ1dgxmo+mNzwt3qHqFJypQ==   MIIFmDCCA4CgAwIBAgIIRFYh/ZMUpFgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwgZExCzAJBgNVBAYTAlNFMSgwJgYDVQQKDB9TdmVuc2thIEhhbmRlbHNiYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMDc3ODYyMUMwQQYDVQQDDDpTdmVuc2thIEhhbmRlbHNiYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpIEN1c3RvbWVyIENBMyB2MSBmb3IgQmFua0lEMB4XDTE5MDgxOTIyMDAwMFoXDTI0MDgxODIxNTk1OVowgd0xCzAJBgNVBAYTAlNFMSgwJgYDVQQKDB9TdmVuc2thIEhhbmRlbHNiYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpMRQwEgYDVQQEDAtGcmVkcmlrc3NvbjEUMBIGA1UEKgwLSXZhciBCamFybmUxFTATBgNVBAUTDDE5NjYwOTIyNDkxNzE/MD0GA1UEKQw2KDE5MDgyMCAxOC4xMikgSXZhciBCamFybmUgRnJlZHJpa3Nzb24gLSBNb2JpbHQgQmFua0lEMSAwHgYDVQQDDBdJdmFyIEJqYXJuZSBGcmVkcmlrc3NvbjCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBANhG6hqv4KpAuEDk/JhF56Cjax8CcvSBLnZk4uFCTc2YKy5PGG//7byVM/3lSQRqvnQM3TgoswMBpl8wTHj6DBq9BUc1oiKWZ84sb31UYK/Hc+dG2ZXaaNObUdY/TNutyotjJBuJxPD7cafqpyl5greEdoavfRfYbpyEia1HkOHMGELLJJJ2YWdurzVnVqX7v8S/H0J1pe4XXkQi/zvWpmgeE8+iPmMB18O7Rgc/mmfWg0po3j0S/qPQ+20JutKRa305VzNSk0bhn2y2f2A64Is1x2RvQHfp5MPisyIiIHgJF6EYwIi1FncJAYAN1sk0nMYefeWj6NmLL6cMzTm7sjcCAwEAAaOBpTCBojA7BggrBgEFBQcBAQQvMC0wKwYIKwYBBQUHMAGGH2h0dHA6Ly9vY3NwLnJldm9jYXRpb25zdGF0dXMuc2UwEwYDVR0gBAwwCjAIBgYqhXBOAQUwDgYDVR0PAQH/BAQDAgZAMB8GA1UdIwQYMBaAFBz16IYO+U5U60Jf6gxvA2hkVf6IMB0GA1UdDgQWBBRghZS4eKUmNiNorPV8zzoyPzqv9DANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAJo6MBDCRUcf1wGtPc6eiT0j0QS6qXThQGnEH61dV5WuqPl1+hsWbvSvgmeRf7ewpEDaOy5h2V41w5d7zIi4dIgIDx9J/XcycQH+NUAo6uYmdSNq3m9BKdhu4gK48c/NQi5OYzgG84DxeK3cQ082+Z1/KajNXOy994nRslaKo0Zv19FGPzP9mgU6Ua6iThNuO+2jPe7LphAsq84izL8DQXlXhxPUVNbpx2+2WVm3YJOmIxLnsmipgMpwcoafHbB+EH0Zz96D8W+Sk8t9u3ndgvus72Tc1crHhH1IZEd8xU3jCQFhicNfXWS5o8yhSLXT+OPpjl6kGM/moKy8SL8QiQiX9HXbzeu5+bmaNjg2NFHmTjzwFHjI27D+bbjUY3EKar0oUIDQ+PUprG98G0eHlsGfMiEFcukgtMHt/J4PJ+F+FNheCsdPNYoM5004c+JEXQi8fyVllhz60IoCge3bvKfYd4QNwChDXyOvIOFPpIxaXxddvLlZDDsBCYrU/n40IwhGXsXfZcd/Fahp3LtfjiTJ+sTZenYboCAuzqh1/dlR0C8swShScDzIiBkp4oLFOqg+AwUnTHqUqL4syhYoQQX/hGJYttOJNG8UDdUxBVIU4gY+YUKeu5SjeRj/rQUBlI9eTpxe8It+NRTO6wONiv8CK86rL9S9sZ/76LD5lm5c= MIIGFDCCA/ygAwIBAgIIfMz7J/Nw/S8wDQYJKoZIhvcNAQENBQAwgYcxCzAJBgNVBAYTAlNFMSgwJgYDVQQKDB9TdmVuc2thIEhhbmRlbHNiYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMDc3ODYyMTkwNwYDVQQDDDBTdmVuc2thIEhhbmRlbHNiYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpIENBIHYxIGZvciBCYW5rSUQwHhcNMTIwMzE2MTMwOTE3WhcNMzQxMjAxMTMwOTE3WjCBkTELMAkGA1UEBhMCU0UxKDAmBgNVBAoMH1N2ZW5za2EgSGFuZGVsc2JhbmtlbiBBQiAocHVibCkxEzARBgNVBAUTCjUwMjAwNzc4NjIxQzBBBgNVBAMMOlN2ZW5za2EgSGFuZGVsc2JhbmtlbiBBQiAocHVibCkgQ3VzdG9tZXIgQ0EzIHYxIGZvciBCYW5rSUQwggIiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4ICDwAwggIKAoICAQCakOmcae5j5OJ47szo5uQhd62sRsaG576j413CuI1J5/SVqfj7Lq5tBx6Nz1txug+Czq69e3w16hjbkDXeoiRmPPuOcKiaUWaQjl8ciu5mdhQMQXeRQkOsMlcLaUBRgx+YXRXIuflbcksroapCO8rCQTCQLCtc/KGYH0U2n+4DKohw/okTUEJ5sU5ehRikroF75CR2YlrFS/Hfx0iRAGSaI35un7FVo0fPk3mHuIAg1CELhWyH+2zeBlE4Vizw8nQOEojgh70SPM7mvhzFlI3RvMt0e33rrd779wRUWLPcszWBXqmD66FNp0wzVJ0sTQ8VFpWqjreU5dvr0VuKCZVkEpdsu0bySidzOgdzG0dbAW1IW6mUU1G8yX1fG7z/eiMz/yxvPbVZkSRXR9urvoZVUmTNv7hngaUEIVmUoRg5+N+oimaKOenVhx2nJq/KncWzAdUXYu3AGIuVrQcE7APuALLk6OmVo9WxjQ04aX/9JYyiMj4e5mxIZ02ag79aEEfRnqIYKx+1FY8I3ZBXsRxW476a/9SdHw3FqUlStefwAakkftQiCjO4eMfDvz0ieLYaIKArmZPUR5DjCWtTFFX0xn6pTcIi+RKOYTnEdvVAuR7gBf2URNTd7JKE+3l09qqi4TQWblAZb1ugynkExPS3fJ6QSowski2QOzxHZLhxEQIDAQABo3gwdjAdBgNVHQ4EFgQUHPXohg75TlTrQl/qDG8DaGRV/ogwDwYDVR0TAQH/BAUwAwEB/zAfBgNVHSMEGDAWgBSIjFZJBM0SA5qdS1aThCLnsAGdjTATBgNVHSAEDDAKMAgGBiqFcE4BBTAOBgNVHQ8BAf8EBAMCAQYwDQYJKoZIhvcNAQENBQADggIBAFZH8cQVOXI3tvmY/j1JTOIK1VOtzgYVBUNa4tYNYEh1qFoN5fJj6EEceJtfNeHAmuEEOZ+5QgNzecZ7sarep6qyAwNFdRo1ojQDt0MibcJdoLdmk3zk4z6ANcaNFOebnF7jj4/ivJSFtQ3G1CJ0I8G/n8RXv1mVk4tHpwBM9hqxQ+Lk08CDkLdkJynYPrMmKVkwckAHGz1g8ie/lNQcXJc8VjpYHpdvKZBKIU3VlvgtqC/52twhzhBAnzst6RGg0vDm2FO+qbCM4wXFafr9MxeoSc7Ac42htU9GNoqYXzvmMkE8B+CaZOWrr4rfHWcmeiPCqLZ+ZnkgCnHuf39/dxGSED57zKvs1RE6O2SbpwPh7hfMg3aEifqiYp5vhTxljpiIx2bhLsaCLOHpiEHDIvJDk24zVi3tB9LZAETram2ohDbopYjuhBkRMMoll1gkrHxQK2zAndBQs8x9zd7DvpTBUH3k6C0W7Vh7OeLsLD4kZEKnGISclxNS24Nk1W7KiqpfbHOMcs/p5/W+Zcr7JCgNSjy9+2z1lwsMgEsI6vNJN4WSbn6W7/D3Bip01unQztuRtP2bDR3cgv7PwajICoidOLz4SkyhSWfbGlD9VPloeC+SsjhGje15qLNL0Oor2HduG9udNC2EpwQEl/GlN3J/WeKTkKez1GyCCTf+KttX MIIF5TCCA82gAwIBAgIIXU54/wYOci4wDQYJKoZIhvcNAQENBQAwYzEkMCIGA1UECgwbRmluYW5zaWVsbCBJRC1UZWtuaWsgQklEIEFCMR8wHQYDVQQLDBZCYW5rSUQgTWVtYmVyIEJhbmtzIENBMRowGAYDVQQDDBFCYW5rSUQgUm9vdCBDQSB2MTAeFw0xMjAzMTYxMjIwNTVaFw0zNDEyMzExMjIwNTVaMIGHMQswCQYDVQQGEwJTRTEoMCYGA1UECgwfU3ZlbnNrYSBIYW5kZWxzYmFua2VuIEFCIChwdWJsKTETMBEGA1UEBRMKNTAyMDA3Nzg2MjE5MDcGA1UEAwwwU3ZlbnNrYSBIYW5kZWxzYmFua2VuIEFCIChwdWJsKSBDQSB2MSBmb3IgQmFua0lEMIICIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKCAgEAlM4PavO3Nm17HbFAheeR32lkGIMyCOl1+IsQc6/T9X3t5BpEqajEdBUMNmWlLOD1GIGDd0mVoWW2HgvENg2+j2a5FwyycASdBTMu3Xq7eglB070wIIeGJBBqNSGHHLv7DmAK7r9xKX0iICK03jZ5FQfe5lWKey9Vf7SpZQT4lyXuCVNpPy0xiB2ap/+6tthNwknWeydfe9qT5nLEKSL5mpZA6k6/9mU4La1OH+EYBt0rZOVffIsx+CBsEDYmt85N2MswiL+XkMzUh0HPl86XwDfQeBYUSNFevihx1tpZkA9h2E55xCO6A8Rbczc7uZAXMsqJuVoq9bIjn0Yml2dNeCGQ0Zy6qVez51Y+yXgGRj9l3ItD6UNn6lUMXPoukFHHQJovIg0ktRaQMd+/ggEpf5mEzPdvfUWf6wqVgXmItVOpA1PAx+LPvd/RAcQWbeBTIUy5nOPspgOYLfKGPaA7rrU33UyiBcSKX8+x+E5hpD8iJus8bovxjseQEFkBgAZWvWLfHuBdIOhMqJD/TWD+PnRQ5syxFbE206Gh4pIMLKXRtEgl/aZAW3CT3Q0jP3C3DcHQH+hn57FbnblZ4u/s1ZULQtLnDNy9pZY0I/ODd25Db8+hS5FX/tH063YQXMql44F5sPu4JXDWpqzEL0w79UsIjVZlZ4Jnjv7Tzvddnz0CAwEAAaN4MHYwHQYDVR0OBBYEFIiMVkkEzRIDmp1LVpOEIuewAZ2NMA8GA1UdEwEB/wQFMAMBAf8wHwYDVR0jBBgwFoAUZ4q6supIHHr1O2g3J3IG65Fjy1MwEwYDVR0gBAwwCjAIBgYqhXBOAQEwDgYDVR0PAQH/BAQDAgEGMA0GCSqGSIb3DQEBDQUAA4ICAQB6q7Y0y/2fkwkzSiF4VO0YJCKARVDWQN9dBJY8RQVH1W57zgcQl0W4yvJwY4uVFPVNRcVUXl/xj6vX7wr32HPUKfHGK+PGJ69v1Q+Xto/y3Gs5V1HBj+u/4umN9/lgqpp3JroC+i47Z5TKhj4ffN/4/iNKvvITqkdBWeqUFEdMtpekYOSCm1mMHLNPjlCwUG+9x3zOqKKVGaELQE6ZmnauDkkUpa/QnW1k2pIK6B+tsYTmjfhqHKew9ggvy66fJuHkIlF4J5OIaaCVwTHO53lP3m7wWIuOrjNLqKiFdPVAERI+stCojRN4KE00oMaI8WwRuCCewbI+BXptRXYPo5yCABRjWXrscHdVcViUdyUyXzcVQwjgd6xdN15qTI9V2XHoiNH80enY2E5f/ql7ln58Gl3ASOoaI9kdniEzojKhodJhQjDQXFtGjXODbIPiLc4eynb75cXKKoS3jzcVmHJv6LIjeIwGWJ1vHk6agOIS940NSLhB9oruFW/V7oiZNUBIHeKxF74S9aYeEvF7tiCe2IL7HSXBblnrW3t+XhlDgajvMZAQFjjhqF21BkwwaPrX9yVc/4KM8PzKW/zQfPeDE+rEZ1mWWWiJNAf6i1nC9M8XbB7GaTQ3ILMKKi3t5Q9+sG5U4pC7Vu2ZOK2tsmRRHkSH9rtt44vzxJwNsdBrVw==   SW50eWdhbmRlIG9jaCBzYW10eWNrZQoKTWVkIG1pbiBzaWduYXR1ciBnb2Rrw6RubmVyIGphZyBpbm5laMOlbGxldCBvY2ggYWxsYSBkYXR1bSBpIGbDtmxqYW5kZSBkb2t1bWVudCwgc29tIGlkZW50aWZpZXJhcyBhdiBlbiBkb2t1bWVudG55Y2tlbCBvY2ggc2l0dCBrcnlwdG9ncmFmaXNrYSBoYXNodsOkcmRlLgoKSmFnIGdvZGvDpG5uZXIgYXR0IG1pdHQgZnVsbHN0w6RuZGlnYSBuYW1uLCBtaW4gSVAtYWRyZXNzIG9jaCBtaXR0IG9mZmVudGxpZ2EgY2VydGlmaWthdCBzcGFyYXMgb2NoIGxhZ3JhcyBkaWdpdGFsdCBpIHN5ZnRlIGF0dCBiZXZpc2Egc2lnbmF0dXJlbnMgZ2lsdGlnaGV0LgpJbmZvcm1hdGlvbmVuIGluYsOkZGRhcyBpIHNpZ25hdHVyZW4gb2NoIGtvbW1lciBhdHQgZmlubmFzIHRpbGxnw6RuZ2xpZyBmw7ZyIGFsbGEgc29tIGhhciDDpXRrb21zdCB0aWxsIGRldCBzaWduZXJhZGUgbWF0ZXJpYWxldC4KCk1lZCBtaW4gc2lnbmF0dXIgZ29ka8Okbm5lciBqYWcgZGV0IHNsdXRhbnbDpG5kYXJhdnRhbCAoRVVMQSkgc29tIGfDpGxsZXIgdmlkIHRpZGVuIGbDtnIgYW52w6RuZG5pbmdlbiBhdiBQZW5uZW8gRGlnaXRhbCBzaWduZXJpbmdzcGxhdHRmb3JtOiBodHRwczovL3Blbm5lby5jb20vZXVsYQpEb2t1bWVudCBzaWduZXJhcwoKCjIwMjEgUmV2aXNpb25zYmVyw6R0dGVsc2UgU09MVEFLIEFCCgpKYWcgc2lnbmVyYXIgZG9rdW1lbnRldCAiMjAyMSBSZXZpc2lvbnNiZXLDpHR0ZWxzZSBTT0xUQUsgQUIiICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAtICBzb20gYXVrdG9yaXNlcmFkIHJldmlzb3IKICAgIApEb2t1bWVudG55Y2tlbDogRldKR1ctWUdCMlgtQ0pXQzUtWDBXVlktRFBDNlktMlVGME4KCkRva3VtZW50ZXRzIGtyeXB0b2dyYWZpc2thIGhhc2h2w6RyZGUgU0hBLTI1NjogYjMyNzFkODAyZTIwZjNkNjU3ZDg2ZDg3ZTNmMjhlMzU0OTBiNTYyNjY4NDJlZDFkMDQ2ZDU2ODFhNDI5NDNiMQo= eyJzaWduaW5nUmVxdWVzdElkIjoiMTE3NDczNTUiLCJkb2N1bWVudF9kaWdlc3RzIjoiW3tcImtleVwiOlwiRldKR1ctWUdCMlgtQ0pXQzUtWDBXVlktRFBDNlktMlVGME5cIixcImRpZ2VzdFwiOlwiYjMyNzFkODAyZTIwZjNkNjU3ZDg2ZDg3ZTNmMjhlMzU0OTBiNTYyNjY4NDJlZDFkMDQ2ZDU2ODFhNDI5NDNiMVwiLFwiYWxnb3JpdGhtXCI6XCJzaGEtMjU2XCJ9XSJ9  Y249UGVubmVvIEFwUyxuYW1lPVBlbm5lbyxzZXJpYWxOdW1iZXI9NTE2NDEwNTIzMCxvPVN3ZWRiYW5rIEFCIChwdWJsKSxjPVNF gYx6LRz+fIU0reKfovQMqSGDtVE= UGVubmVv  Signing Ny4yNC4yMQ==   SU9T MTQuNg== iWSMZmXryCYfEEbqowAg8ixrjxI= 0 cs1   CertificatePolicies 1.2.752.78.1.5 pw token-not-used       MIIHrAoBAKCCB6UwggehBgkrBgEFBQcwAQEEggeSMIIHjjCCATehgY8wgYwxCzAJBgNVBAYTAlNFMSgwJgYDVQQKDB9TdmVuc2thIEhhbmRlbHNiYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMDc3ODYyMT4wPAYDVQQDDDVIYW5kZWxzYmFua2VuIEN1c3RvbWVyIENBMyB2MSBmb3IgQmFua0lEIE9DU1AgU2lnbmluZxgPMjAyMjAyMTUwODQzNTBaMFwwWjBBMAkGBSsOAwIaBQAEFFVE5C58uLPfICg573gLrEDjzXckBBQc9eiGDvlOVOtCX+oMbwNoZFX+iAIIRFYh/ZMUpFiAABgPMjAyMjAyMTUwODQzNTBaoQIwAKE0MDIwMAYJKwYBBQUHMAECAQH/BCCbmQDCEWTq9A1YkDmio4Ze0IDnYm33BNZmkhkiclg2OzANBgkqhkiG9w0BAQUFAAOCAQEAVzPAKtsaU9VlzDO+N8G52FNXocJqYGzuuUWMKtck2mh3KsyBRBU+CzuNgYC9xr0rfPkozFBwYwUxrIRJ6QrvnGubTUfPlmYjTBRMNghDQXfYIn5OV/4BtvtWqaKPsQ/FqvFcYq3Bk8IGQxovdOhBeFnJ3djihW/S3e2HOkTN9/65IVMfqZf57PIIDC8Xb2BNcg+0ZTNAEjCqj9Ln3mXNxGeJP8eVVMm+B3EUIKKPvo4Yauove/G3RuuxqGw8vF+ACvG809SX+9xs8RLe7Cd8aT18YbyQihYAL7+oTpapIqhsM3PRnaYEaAXpbbr+uHicQWABc8MdFLWbjmbb4ZNqMqCCBTswggU3MIIFMzCCAxugAwIBAgIIFrk7QEeRZXUwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwgZExCzAJBgNVBAYTAlNFMSgwJgYDVQQKDB9TdmVuc2thIEhhbmRlbHNiYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMDc3ODYyMUMwQQYDVQQDDDpTdmVuc2thIEhhbmRlbHNiYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpIEN1c3RvbWVyIENBMyB2MSBmb3IgQmFua0lEMB4XDTIxMTAxNzIyMDAwMFoXDTIyMDUxODIxNTk1OVowgYwxCzAJBgNVBAYTAlNFMSgwJgYDVQQKDB9TdmVuc2thIEhhbmRlbHNiYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMDc3ODYyMT4wPAYDVQQDDDVIYW5kZWxzYmFua2VuIEN1c3RvbWVyIENBMyB2MSBmb3IgQmFua0lEIE9DU1AgU2lnbmluZzCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAMes7qKOgE+FCLDg3oN5LvjVzWXfoYkFsF4m8TiTLIAFeP2X6/BnnADso1XvKeepyGOb4HdRrZiOul9GxyudqKDXNOEhRBsK/k+p2Gf8dkvYrUA4kRFoYoJ4Z86G59Ju2EH181Wb2ZyVPxl9HqtHwnOaFutv25L18eEYncCyr4xKRaDX93xNWqXgzaD5PeaXgBEo5q1K7olglBWoLINANP2zuR4dJ7QO1SxGqWqrqLXxPl/yX3iT0p0ECmuyWRam4A7PBZXp9uQGoHCaxzwIWhEefz2WNJyKIXhB5rM6kyYWnUEWYX3ZrxLlkC+M7CUG0/n/q0yLrqIaOduGeE4LkC0CAwEAAaOBkTCBjjATBgNVHSAEDDAKMAgGBiqFcE4BATAWBgNVHSUBAf8EDDAKBggrBgEFBQcDCTAOBgNVHQ8BAf8EBAMCBkAwDwYJKwYBBQUHMAEFBAIFADAfBgNVHSMEGDAWgBQc9eiGDvlOVOtCX+oMbwNoZFX+iDAdBgNVHQ4EFgQUdf2zK20h0QxOiekhIP05S+PCpyIwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBAHfZxsE/6sWpD7ORFlX7IZn+wq3mKQTmz3yll9jLFZaYca1Pl1be9imMG5eelOyAyS5qFEK4IP6Jz0FugLOSCkXjRLCGaaULOxY7QUYHwGQMn/a125sK3PGZ34pPnemd+nBWXIZd2+PZWdWEjeCyMDytvC8BaZIF7L8wfeYpnbpHIgE1jT8gS8WRUK+2VzFYDCxdz2B6858FBPaqIbc0uyV7fCg12deLAri6GAeuugbsIV3JWQCgzk/M6FPf8FVO+s0qD95wl8CgiQzvuyZSWh2vDixPVPfjbU+dgZjXG9j4+BRNRMDv0hmFrZ+Bf0CgSIMqoMYlevtYn5ktOw1JSKYzl4UPOHLPt6PQEFVGecq61GHplOXnfHF3HAqWi01hDbNCTwLQhuBy5as8roqI8bqDEJDcN6pAkQXic4QzqBcHqMD8VLx0YRdHHsupZPibUcmbslBmjDk7JWQnGJVhKOtDqHkTmI+OYZIQmCfpG4WVkzP4tudK72WUQpPIE2SIpUPm4fSy9OAs8yk4hlmvVJKcHfK5QnDD+sobUP4PbuYJ8hcBYKGwRybdtTWXVN9x4XtnxgvBGkF4ovWASaWv7gCzEHNSUsc4XYU8ZtV7JCiDErCopHcmIcT+8lAr+nN1TVWu1+9V2g1B2aTeo74P0pEYIISCxvqZbCM9nhN8nzbk    MIIQoQYJKoZIhvcNAQcCoIIQkjCCEI4CAQMxDzANBglghkgBZQMEAgEFADCBmQYLKoZIhvcNAQkQAQSggYkEgYYwgYMCAQEGBgQAj2cBATAxMA0GCWCGSAFlAwQCAQUABCBE7EA0QWQIVLri0etshpzazXdvLBCX3FTHr9qFi9xpIgIIRk7Wi5+8JKsYDzIwMjIwMjE1MDg0MzUwWjADAgEBAgYBfvyNYL2hGzAZBggrBgEFBQcBAwQNMAswCQYHBACBl14BAaCCDF0wggXUMIIDvKADAgECAggttwn57kR3hTANBgkqhkiG9w0BAQsFADCBpzELMAkGA1UEBhMCSVQxGjAYBgNVBGEMEVZBVElULTAyNzgwNDgwOTY0MRwwGgYDVQQKDBNJbnRlc2kgR3JvdXAgUy5wLkEuMSkwJwYDVQQLDCBRdWFsaWZpZWQgVHJ1c3QgU2VydmljZSBQcm92aWRlcjEzMDEGA1UEAwwqSW50ZXNpIEdyb3VwIEVVIFF1YWxpZmllZCBUaW1lLVN0YW1wIENBIEcyMB4XDTIxMTEyMDEwMjg0MVoXDTMzMDIyMDEwMjg0MVowYzElMCMGA1UEAwwcVGltZS1TdGFtcGluZyBBdXRob3JpdHkgVFNVMTEPMA0GA1UEBRMGMjAyMS00MRwwGgYDVQQKDBNJbnRlc2kgR3JvdXAgUy5wLkEuMQswCQYDVQQGEwJJVDCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBALQ+7EN/516YzuzEf3swclGjTlSndjSEl9r/fB2wF7MQJjeBZVNVm6FZBkVKmKlRxn14L6okvYvMF5LwoZHnc2rwKWcaxfIWpkxEQpI3KI+9hsq4uv1g+oven9J78ba5LU6b7tmqFUeIqkhOZnTNnjSSTT7A5cMzrhejf4Mp9zFOkSpmP8H/26WfmWdtX2fXdMa8AO8yRukzyPTHZJjv+s9WiCbNunDyv5ja1DhdsLivOASLleWfxYvpDftMkqVaf9giw3AL7yYQKAGuyNfmYuzHgah9zMvAgjFFuur8rDW78TcQXNN5jkSryVmlcRlmLGXp/WL+zvZhBnHkCYFRDCMCAwEAAaOCAUUwggFBMB0GA1UdDgQWBBR2uh6n1ctjZf7qAKWVhjJksXsS2DAMBgNVHRMBAf8EAjAAMB8GA1UdIwQYMBaAFNNmy1p3EunsJ/EJcs6YsOc5ghQbMBgGCCsGAQUFBwEDBAwwCjAIBgYEAI5GAQEwZAYDVR0gBF0wWzAGBgQrTBAGMEcGDCsGAQQBgv5eAQEFATA3MDUGCCsGAQUFBwIBFilodHRwczovL3d3dy5pbnRlc2lncm91cC5jb20vZW4vZG9jdW1lbnRzLzAIBgYEAI9nAQEwSQYDVR0fBEIwQDA+oDygOoY4aHR0cDovL2NybC50aW1lNG1pbmQuY29tL0ludGVzaS9xdWFsaWZpZWR0aW1lc3RhbXBDQS5jcmwwDgYDVR0PAQH/BAQDAgeAMBYGA1UdJQEB/wQMMAoGCCsGAQUFBwMIMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQBfA3VPwHlD/aZcHNdiHMee1jY9eJyUWvWcS0P0vkcixoaj9vdgFAgAdqFByHfUripAKcpGBlSouBzMcvHOOTB+5hmaVxp9CVMZPpveAdgiCf/0JCKb18fOk7IMBOsZ0ATdPOs3hi0O/JyUMg1E3nf6v0F1eieG5soV86ypGsR27mKwCUEI6reZFnZn7Jx82FGeAKCDPazZoeyFxdJMdl/IUMMrpaWI6Js5zAVy1IZKmuw0v29gaK2Lo2sSuVMPye+zEhdcLxXAdp9Tb0t4vg9g7mPcENNVQU1v6fLMZv7ERwKFjqcfOiiT94JOKcGF6kxI7q2sioN1QH4rmWDItGoQRc8hc/b9Vk5bviXUfqdPRXIiFlJuR8SzuE2LqgsHk64A/31CFTkh6dRmFFIBPDN2XJMk9Er2/8qbhIXPtatUoAfb7T+yBAklEfXL3Ipx9riCt+w6HwogXQY/3iy9vsh2rOcBR18Tyxw+vKdyxApbAPD+TO7JoHAaBCrQX/3oK0jxbu7rgb2ZWl1c2L6QPuEdpvfRzUFL43o6NHrrPnrl8FTfbmViHIa3gvMQCGBatzNq8zN9N3Un1DltK0of7JmIg57h/U8Yv9PJ3yIj53X54JRsXXwi6lwYCD2BPJSZdRDdB9CYwtTLtsEZ/Q2OlAJbqB3MCsdu94UnAHNCH+EMgjCCBoEwggRpoAMCAQICCFcWniJBILumMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMIGnMQswCQYDVQQGEwJJVDEaMBgGA1UEYQwRVkFUSVQtMDI3ODA0ODA5NjQxHDAaBgNVBAoME0ludGVzaSBHcm91cCBTLnAuQS4xKTAnBgNVBAsMIFF1YWxpZmllZCBUcnVzdCBTZXJ2aWNlIFByb3ZpZGVyMTMwMQYDVQQDDCpJbnRlc2kgR3JvdXAgRVUgUXVhbGlmaWVkIFRpbWUtU3RhbXAgQ0EgRzIwHhcNMTcxMTIzMTAyMjQwWhcNMzcxMTE4MTAyMjQwWjCBpzELMAkGA1UEBhMCSVQxGjAYBgNVBGEMEVZBVElULTAyNzgwNDgwOTY0MRwwGgYDVQQKDBNJbnRlc2kgR3JvdXAgUy5wLkEuMSkwJwYDVQQLDCBRdWFsaWZpZWQgVHJ1c3QgU2VydmljZSBQcm92aWRlcjEzMDEGA1UEAwwqSW50ZXNpIEdyb3VwIEVVIFF1YWxpZmllZCBUaW1lLVN0YW1wIENBIEcyMIICIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKCAgEAtP4tZyol+Z5qAjMObquAQjz9KF/US23hurB/YQakgg4rTrgLHCBEG/1wptoWBDOfs58LjErNMNDbziwgY3hO+j1bhXryrYvYt+ZLkabkWLdAJhdhzztWO/tu5WjfW+Pp+jt7aztdnod+3cRFd+tdA/BMK+EnjYmoh1PrmpuzBWYRBfTy2dxu+EAjENnqNomy9hpNQxgu7iKkR+krFt+C00QJFaC25sIYjeSQGqW6+Dnw1AJVQZayYnKVtMHyO5r4LnNnCUzuNr6TciZgWjU/dfUl2DU/vLZeo/ItcVT7EuVEudtxIhlMpeCYMyac5OujJC/927cvg8q3v8pjHV74R134O5Zp74dU6ZBKyJJ4azjyVlhgI/k4Ki2O5vlJoExn2ZMxTbRtV+uifwJn7MnIM63SA4envLNIEflw9vUrVWqxnjmwNLYpM+hgt+SAmos2VNq+XKVRS4LVRoPw1kRSw2R8Ui9OfyFjkcu76GJ+CPPJiKxf/5p37ge1JDEyjXDTgkoKW4UJTkKjHGrN+nzFDhdfteGi+FcJD+SBiXyUc7yDWVcyOTTKjN0tlZ+s5ap8rMeLFe9x3wEABe9inK5Uqz3jvHvvDau11kyldb0+etj/di0h4nhD2jFUd/QvNTrvzj5s7eq8NqpslKpb5r/x4TdQ5lc8swPiFdqjXBw/GaUCAwEAAaOBrjCBqzAdBgNVHQ4EFgQU02bLWncS6ewn8Qlyzpiw5zmCFBswDwYDVR0TAQH/BAUwAwEB/zAfBgNVHSMEGDAWgBTTZstadxLp7CfxCXLOmLDnOYIUGzBIBgNVHSAEQTA/MD0GBFUdIAAwNTAzBggrBgEFBQcCARYnaHR0cDovL3d3dy5pbnRlc2lncm91cC5jb20vZW4vZG9jdW1lbnRzMA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAFmSuPU8IvR/DpEN4jU5ESdTZcq2Bnuy0z3aSHVV1Gc1Clzong4SpOIzSVqz/CeZ6Yeef/k2b6vmjhlBucq9W9ruXYjTnsHuOMFyGSaQWQylG8Yf83T9feTnQlFIP6Y1j8U5oqt/Ky0nCPAMpkrpxyJe3+XQbtkTZXM3Sa1oMRP1L5FS2ydiFMNZk9NyDbysNYY1EP7MZqpuP8SYzMwA/7rWy//nY8hP0xLpxImn0pY92GzhRFx0kjWw3ItM1XI6+/CKIqUkBuYzg9aMzEEgtxpNorpgxG1MizqCEHWP+coVUACSLZsMf20REKHR1sOvzkYwg9OMQQ6W5VE1qlyEnm93O9AMJVVabqEBDtLPxRAI8dpL8jEYum1qkpbmYno8rNr21gQApsAnyl9SxqPRHqtd3+SaH3R/0qGleyNakRwT1nexjQoW4X9BueO5lgW/gvRXFQ4B8sW5+dKm3jis3qqNV7wUcHyM1uDKiaP62wCMwrF3Qs+OJ8s0602zE4sOf+m0PBSNALoOvrZvPat2RXzpkpMMz4GD4FHqSP0e4jysnA3yNQJp2aGaun95AVII1eEsaCgb7bumGhpA18GsIb3EnuwFmg6DX4fqaOKn/cgbIC24y/E56Np/dUxtx9OtXg1ObzAgBY7A5d5cmRq4cEyUCtqEynjl6w0ExQb66YtoxggN5MIIDdQIBATCBtDCBpzELMAkGA1UEBhMCSVQxGjAYBgNVBGEMEVZBVElULTAyNzgwNDgwOTY0MRwwGgYDVQQKDBNJbnRlc2kgR3JvdXAgUy5wLkEuMSkwJwYDVQQLDCBRdWFsaWZpZWQgVHJ1c3QgU2VydmljZSBQcm92aWRlcjEzMDEGA1UEAwwqSW50ZXNpIEdyb3VwIEVVIFF1YWxpZmllZCBUaW1lLVN0YW1wIENBIEcyAggttwn57kR3hTANBglghkgBZQMEAgEFAKCCAZUwGgYJKoZIhvcNAQkDMQ0GCyqGSIb3DQEJEAEEMBwGCSqGSIb3DQEJBTEPFw0yMjAyMTUwODQzNTBaMC0GCSqGSIb3DQEJNDEgMB4wDQYJYIZIAWUDBAIBBQChDQYJKoZIhvcNAQEBBQAwLwYJKoZIhvcNAQkEMSIEIPNcu2LmKIxgCNWZmi/f1MG8yLlKTAhGXZIuM8FrfGVbMIH4BgsqhkiG9w0BCRACLzGB6DCB5TCB4jCB3wQgj/b97MM/FZ9scWb3ErFg2PqQ8TILpn0fg1FubqqOgTkwgbowga2kgaowgacxCzAJBgNVBAYTAklUMRowGAYDVQRhDBFWQVRJVC0wMjc4MDQ4MDk2NDEcMBoGA1UECgwTSW50ZXNpIEdyb3VwIFMucC5BLjEpMCcGA1UECwwgUXVhbGlmaWVkIFRydXN0IFNlcnZpY2UgUHJvdmlkZXIxMzAxBgNVBAMMKkludGVzaSBHcm91cCBFVSBRdWFsaWZpZWQgVGltZS1TdGFtcCBDQSBHMgIILbcJ+e5Ed4UwDQYJKoZIhvcNAQEBBQAEggEAhUfxgs+A1K+Fph99yuCRwx3YPhx+/Lt3M6hzU7KBQKsjIBZ/1NVbbbhpng1tWtEdK6GtbyoX1kzpLkIzSNDQ4U2b7ZEg7poBJxSpetJ0Er3zfHkowwLAc+HW1cYA4oxIqRgRsBc/kBxE+SvNtjUVMpP7mIzlwxUV5d7JLE1pF+PCvSbz33/Kio0xxQ+wDjEwLuzfiSpRaXf5/q3keTlPmBUYf1SrJmmropZHAQopOi2Kcvhkp6b+nqy78mNbGqgZQtFiOYgNjXUoZAiXtq6KbYKe3yhJNyFtXQlin1AMevHk9YQH2EQJpscEfHi0AbkvsS1/jsvT7c9X6lliCtM8Vg==




    
        Revisionshistorik


        

        
            
            
                
                    2022-03-1809:15:57
                    Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB skapade avtalet.


                

                
                
                    Berit Sanded på Lilla Edets Fjärrvärme Aktiebolag som en undertecknare fick åtkomst.


                

                
                
                    Henrik Aleryd på Lilla Edets Fjärrvärme Aktiebolag som en undertecknare fick åtkomst.


                

                
                
                    Christopher Kelleby på Lilla Edets Fjärrvärme Aktiebolag som en undertecknare fick åtkomst.


                

                
                
                    Harry Berglund på Lilla Edets Fjärrvärme Aktiebolag som en undertecknare fick åtkomst.


                

                
                
                    Roger Eriksson på Lilla Edets Fjärrvärme Aktiebolag som en undertecknare fick åtkomst.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-1810:49:28
                    Henrik Aleryd på Lilla Edets Fjärrvärme Aktiebolag öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-1810:49:57
                    Henrik Aleryd på Lilla Edets Fjärrvärme Aktiebolag gjorde ändringar på sig själv.


                

                
                
                    Telefonnummer: tom ➝ +46730329500


                

                
                
                    Personnummer: tom ➝ 7310095570


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-1810:50:25
                    Henrik Aleryd på Lilla Edets Fjärrvärme Aktiebolag gjorde ändringar på sig själv.


                

                
                
                    Personnummer: 7310095570 ➝ 19731009-5570


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-1810:50:38
                    Henrik Aleryd på Lilla Edets Fjärrvärme Aktiebolag signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-1812:03:25
                    Harry Berglund på Lilla Edets Fjärrvärme Aktiebolag öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-1812:04:54
                    Harry Berglund på Lilla Edets Fjärrvärme Aktiebolag signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-2114:15:43
                    Christopher Kelleby på Lilla Edets Fjärrvärme Aktiebolag öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-2114:17:42
                    Christopher Kelleby på Lilla Edets Fjärrvärme Aktiebolag signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-2214:51:17
                    Roger Eriksson på Lilla Edets Fjärrvärme Aktiebolag öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-2214:55:39
                    Roger Eriksson på Lilla Edets Fjärrvärme Aktiebolag signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-2307:26:40
                    Berit Sanded på Lilla Edets Fjärrvärme Aktiebolag öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-2307:38:43
                    Berit Sanded på Lilla Edets Fjärrvärme Aktiebolag signerade.


                

                
                
                    Daniel Larsson fick åtkomst.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-2307:54:05
                    Daniel Larsson öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-2307:54:36
                    Daniel Larsson signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-2307:54:36
                    Daniel Larsson har signerat och alla undertecknare i Lilla Edets Fjärrvärme Aktiebolag har signerat.
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