
Tomelilla kommun
Kommunfullmäktige

Ledamöter kallas
Ersättare underrättas

Tid: Måndagen den 21 juni 2021 kl. 15.00

Plats: Intim i Folkets Park, Tomelilla

Observera att sammanträdet genomförs med 41 ledamöter eller tjänstgörande ersättare på grund 
av pandemin. Inga övriga ersättare på plats i parken. Varje partis gruppledare avgör vilka 
förtroendevalda som ska närvara vid sammanträdet och meddelar detta till kansliet senast på 
mötesdagen kl. 09.00.

De ledamöter och ersättare som inte närvarar vid sammanträdet i Folkets Park kan följa
sammanträdet via Teams. Gruppledarna meddelar kanslichef Johan Linander namnen på de som
vill ha en inbjudan med länk till Teams senast på mötesdagen kl. 09.00. Arvode utgår även för de 
som följer sammanträdet via Teams.

Observera att sammanträdet startar kl. 15.00 eftersom det är dags att anta 2022 års budget. Vid 
kl. 17 serveras en enklare måltid. Meddela kansliet, Britt Ekstrand 0417-182 45 eller 
britt.ekstrand@tomelilla.se, eventuella behov av specialkost senast den 14 juni.

Kallelse med föredragningslista
Ärenden

Diarienr Sidnr
1 Sammanträdets öppnande, upprop och val av 

justerare
4 - 7

2 Ändringar i föredragningslistan
3 Frågor 2021/6 8 - 9
4 Informationsärende 10 - 17
5 Informationsärende - Revisorernas granskning av 

samverkan kring barn och unga i behov av 
samordnade insatser

2021/32 18 - 44

6 Informationsärende - Ytterligare förlängning av lag 
om tillfälliga smittskyddsåtgärder på 
serveringsställen

2020/118 45 - 46

7 Svar på interpellation angående idrottande bland 
barn och unga

2021/67 47 - 49

8 Svar på interpellation angående VoB Syd 2021/89 50 - 52
9 Antalet ledamöter i kommunfullmäktige 2022-2026 2020/145 53 - 55
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368
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383
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394
23 Årsredovisning Sydöstra Skånes 

Samordningsförbund (FINSAM) 2020
2021/113 395 - 

463
24 Statistikrapport för ej verkställda gynnande beslut 

inom äldre- och handikappomsorgen (SOL) 2021
2021/97 464 - 

465
25 Statistikrapport för ej verkställda gynnande beslut 

inom stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS) 2021

2021/98 466 - 
467

26 Motion om offentlig toalett i Brösarp 2021/110 468
27 Avsägelse från Vilda Rosenblad (MP) som ersättare 

i kommunfullmäktige
2018/286 469

28 Nya interpellationer och motioner
29 Övriga valärenden

Anette Thoresson (C) Johan Linander
Ordförande Sekreterare
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Tomelilla kommun
Kommunfullmäktige

Meddela förhinder i god tid till Kommunledningskontoret som kallar ersättare.
Telefon 0417-182 53 Johan Linander
E-post: kommun@tomelilla.se
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TOMELILLA KOMMUN
 Kommunfullmäktige

Sammanträdets öppnande och upprop
 
Ärendebeskrivning
Kungörelse om sammanträdet har sänts till varje ledamot och ersättare den
11 juni 2021

Kungörelse med specifikation av tid och plats för kommunfullmäktiges 
sammanträde samt med specifikation av dagens ärenden har varit anslagen på 
kommunens officiella digitala anslagstavla och publicerad på kommunens 
hemsida sedan den 11 juni 2021.
_________
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§           §         §                §
Tjänstgörande ers Närvaro Ledamotens namn           parti Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår Ja Nej Av

står
Nr Ersättarens namn                  Parti

Per-Martin Svensson M 1 Alexander Verweij Svensson M
Ewa Carnbrand M 2 Lennart Johansson M
Sander Dijkstra M 3 Jantje ten Have M
Marianne Åkerblad M 4 Per Jeppsson M
Bertil Fredlund M
Emil Ekstrand M 1 Christian Björkqvist C
Margith Svensson M 2 Bengt Högborg C
Kenneth Strömbeck M 3 Lena Eriksson C
Leif Sandberg C 4 Boel Holm C
Maria Mickelåker C
Magnus Nilsson C 1 Conny Thoresson L
Charlotte Rosdala C 2 Charlotte Larkin L
Fatlum Avdullahu C
Anette Thoresson C 1 Susanne Balczar Herou KD
Anders Larsson C 2 Kjell Persson KD
Gunvor Olsson C
Carina Persson L 1 Kristin Skoog S
Bo Herou KD 2 Axel Olsson S
Sara Anheden S 3 Britt-Marie Liljeholm S
Torgny Larsson S 4 Roger Persson S
Ida Bornlykke S 5 Karin Arvidsson S
Sejdi Karaliti S
Tina Bergström-Darrell S 1 Figge Bergquist V
Anders Throbäck S 2 Anna Axelsson V
Inger Åbonde S
Peter Boström S 1 Jerry Bergström MP
Anne-Maj Råberg S 2 Vilda Rosenblad MP
Helén Bladh S
Mona Nihlén V 1 Birger Hörberger SD
Linda Ekelund V 2 Zofia Prokopczyk SD
Solveig Falk MP 3 Jan Gustafsson SD
Per Gustafsson SD 4 Kandidat saknas SD
Paul Lennartsson SD 5 Kandidat saknas SD
Peo Örnsved SD

Anders Rosengren SD
Kent Olofsson SD
Tina Malm SD
Martin Åkesson SD
Thony Blomgren SD
Jonas Olsson SD
Kent Gustafsson SD

Omröstningsprotokoll för Tomelilla kommunfullmäktige den 22 mars 2021 Antal beslutande: _______
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OMRÖSTNING § OMRÖSTNING § 

Ärende: Ärende: 

Förslag eller yrkanden: Förslag eller yrkanden:

Propositionsordning: Propositionsordning:

Den som stödjer kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som stödjer kommunstyrelsens förslag röstar ja.
Den som stödjer _______________ yrkande röstar nej. Den som stödjer _______________ yrkande röstar nej. 

OMRÖSTNING § OMRÖSTNING § 

Ärende: Ärende: 

Förslag eller yrkanden: Förslag eller yrkanden:

Propositionsordning: Propositionsordning:

Den som stödjer ___________förslag röstar ja. Den som stödjer ___________förslag röstar ja.
Den som stödjer ___________yrkande röstar nej. Den som stödjer ___________yrkande röstar nej. 
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Justering

Föregående justerare var Gunvor Olsson (C) och Kent Olofsson (SD).

På tur står Carina Persson (L) och Anders Rosengren (SD).

Justering genomförs digitalt när protokollet är klart.
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Fråga till vård- och omsorgsnämndens ordförande

Den senaste tiden har personal inom vård och omsorg hört av sig till oss och berättat om sin 
arbetssituation och hur deras scheman gör det omöjligt att kombinera arbetsliv och privatliv. Även 
brukare inom hemtjänst har hört av sig och uppger att det ofta kommer ny personal. 

Arbetsgivaren har, utifrån arbetsmiljölagen, skyldighet att undersöka och följa upp såväl den 
organisatoriska som den sociala arbetsmiljön. Något som vi förutsätter att nämnden gjort under 
införandet av heltid som norm.

Jag vill därför ställa följande frågor till vård- och omsorgsnämndens ordförande

- Vilka handlingsplaner har upprättats för att komma tillrätta med de problem som finns?

Socialdemokraterna i Tomelilla

Ida Bornlykke
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Svar på enkel fråga från Ida Bornlycke KF 2021-06-21

Heltidsresan är ett utvecklingsavtal 2016-2024 mellan Kommunal och SKR där målet är att heltid ska 
bli norm inom välfärdens kvinnodominerade verksamheter. Heltidsarbete som norm har inneburit 
och innebär utmaningar för verksamheten men också en möjlighet för arbetstagarna.

Under kort tid gick Tomelilla från att vara en av de kommuner med lägst antal heltidstjänster till att 
vara en av de 100 kommuner som har flest heltidstjänster. Planeringen pågick i samverkan under 
2018 och 2019 med föreläsningar och workshops. 

I december 2019 gick LSS in i förändringsarbetet och i mars 2020 tillkom äldreomsorgen. 
Riskbedömningar har gjorts tillsammans med skyddsombud bland annat på hälsosamma scheman, 
resurspass, samplanering och nattarbetstid. Handlingsplaner har tagits fram enligt följande:

 följa sjuktalen
 följa upp enskildas arbetsmiljö och upplevelse vid medarbetarsamtal
 revidera rutiner
 revidera schemaläggningsprocessen
 se över grundplaneringen
 se över bemanningskraven
 avstämningar på arbetsplatsträffar
 utse introduktionsansvariga på varje enhet

Samverkan och samarbete med huvudskyddsombud och fackliga representanter är viktigt och 
upplevs fungerande. Vikten av samarbete i arbetsmiljöfrågor är fundamental där parterna 
tillsammans bär ansvar att lyfta risker och brister för att undvika och förebygga ohälsa, skador 
och tillbud.

Verksamhetens arbetsmiljöarbete följs upp på flera sätt. Förutom medarbetarsamtal är det 
årsuppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete, medarbetarundersökning och skyddskommitté 
i samverkan minst tre gånger per år.

Verksamheten har under mer än ett år haft en extremt hård belastning på grund av pandemin. 
Sjuktalen har ökat från 5,7 till 9,9 procent under perioden. Vissa enheter har haft över 20 procent 
frånvaro under perioder beroende av sjukdom och restriktioner.

Vikariebehovet har ökat drastiskt. Detta har också påverkat brukarna. Trots att det då kommer 
ny personal så består den i stor utsträckning av personer med tillsvidareanställning med 
erfarenhet och kompetens. Detta skapar trygghet och gynnar kvalitet och kontinuitet i 
verksamheten.

Marianne Åkerblad

Ordförande Vård och Omsorg
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Sammanställning över inkomna medborgarinitiativ per den 8 juni 2021*

Inkommen Rubrik Förslagsställare Remitterad till Svar skickat till 
initiativtagaren

2020-11-20 Medborgarinitiativ - utökad ridled i 
Kronoskogen

Ulla Cronvall Ksau 2020-11-25
SBN 2021-03-26
Ksau 2021-04-21

2021-04-23

2020-12-10
Medborgarinitiativ - Utveckling av 
torget i Brösarp

Sven-G Hultman Ksau 2020-12-16
SBN 2021-03-10

2021-03-15

2020-12-15
Medborgarinitiativ - Byt ut 
målningen på övergångställen längs 
Albovägen mot "svävande" streck 
samt ändra skyltarna vid 
övergångställena mot stolpe med 
knut

Fabian Rimfors Ksau 2021-01-13
SBN 2021-03-26
Ksau 2021-04-21

2021-04-23
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2021-02-28
Medborgarinitiativ - Kick- 
/skatepark i Brösarp

Axel Cederberg Ksau 2021-03-10, till 
förvaltningen för 
beredning och därefter till 
samhällsbyggnadsnämnden 
för yttrande.

2021-03-27
Medborgarinitiativ - Cykel/BMX-
bana på exempelvis 
Lagerhusplatsen

Jessica Borg Ksau 2021-04-21
SBN 2021-05-28
Ksau 2021-06-23

2021-06-30

2021-04-15
Medborgarinitiativ – Gör 
stationsområdet vackert och 
inbjudande, ta bort statyn med 
hjärtat

Jan Berntsson Ksau 2021-05-05
SBN 2021-06-18
Ksau 2021-08-18

2021-08-25

2021-04-19
Medborgarinitiativ – 
skatepark/parkouranläggning och 
multiarena i Brösarp

Christoffer Åkesson Ksau 2021-05-05
SBN 2021-05-28
Ksau 2021-06-23

2021-06-30
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2021-04-30
Medborgarinitiativ - 
Föreningsutvecklare i Tomelilla 
kommun

Gael Joly Ksau 2021-05-19, till 
förvaltningen för 
beredning och därefter till 
kultur- och fritidsnämnden 
för yttrande.

2021-05-14
Medborgarinitiativ - Utegym i 
Onslunda

Pernilla Allard Ksau 2021-06-09

2021-05-14
Medborgarinitiativ - Ishall i 
Tomelilla

Timo Lahtinen, Ronny 
Hansson och Jörgen 
Lundgren

Ksau 2021-06-09

*Sammanställningar över medborgarinitiativ inkomna under de senaste 6 månaderna samt obesvarade medborgarinitiativ.
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Kommunledning, Samhällsbyggnad, Kultur- och fritid
Sammanställning av motioner per den 8 juni 2021
Motion Kf Ksau Remiss Ksau/

nämnd
Ks Kf Anmärk

ning
Motion angående hastigheten på 
Byavägen

2020-11-09 2020-11-25 Till förvaltningen 
för beredning och 
samhällsbyggnadsn
ämnden för 
yttrande.

SBN 2021-01-29
Ksau 2021-05-05, 
återremiss till 
förvaltningen för 
förnyad 
beredning

Motion angående höjt förbehållsbelopp 2020-11-09 2020-11-25 Till förvaltningen 
för beredning och 
vård och 
omsorgsnämnden 
för yttrande.

VON 2021-02-25
Ksau 2021-03-10, 
återremiss till 
förvaltningen för 
fördjupad 
beredning
Ksau 2021-06-23

2021-09-01 2021-09-21

Motion angående kommunekolog. 
Inkommen 2020-11-09

2020-11-09 2020-11-25 Till förvaltningen 
för beredning och 
samhällsbyggnadsn
ämnden för 
yttrande.

Motion – Öka folkhälsan
2020-12-09

2020-12-14 2021-01-13 Till förvaltningen 
för beredning och 
därefter till 
samhällsbyggnadsn
ämnden för 
yttrande

SBN 2021-03-26
Ksau 2021-04-21

2021-06-02, 
återremiss 
till 
samhällsbygg
nadsnämnde
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Kommunledning, Samhällsbyggnad, Kultur- och fritid
n för vidare 
handläggning

Motion - Vässa SYSAV:s mål, minska 
förbränningen 2021-02-03

2021-02-15 2021-03-10 Till förvaltningen 
för beredning

Ksau 2021-04-21 2021-06-02 2021-06-21

Motion - Kommungemensam familjerätt i 
SÖSK 2021-03-17

2021-05-03 2021-05-19 Till förvaltningen 
för beredning.

Motion angående 
kompetensförsörjningsplan 2021-03-17

2021-05-03 2021-05-19 Till förvaltningen 
för beredning.

Motion - Erbjud vård- och 
omsorgsstudenter provanställning vid 
avklarade studier 2021-04-13

2021-05-03 2021-05-19 Till förvaltningens 
för beredning.

Ksau 2021-06-23 2021-09-01 2021-09-21

Motion – Cykeldestination 2021-04-23 2021-05-03 2021-05-19 Till förvaltningen 
för beredning.

Motion - Resurspool Vård och omsorg 
2021-04-28

2021-05-03 2021-05-19 Till förvaltningen 
för beredning.

Motion om mer gynnsam förskolemiljö 
2021-05-03

2021-05-03 2021-05-19 Till förvaltningen 
för beredning 
samhällsbyggnadsn
ämnden för 
yttrande.

Motion om aktiv fritid 2021-05-03 2021-05-03 2021-05-19 Till förvaltningen 
för beredning och 
kultur- och 
fritidsnämnden för 
yttrande.

Motion om offentlig toalett i Brösarp 
2021-05-18

2021-06-21
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Kommunledning, Samhällsbyggnad, Kultur- och fritid

Sammanställning interpellationer per den 2021-06-08
Interpellation Kf Kf Anmärkning

Interpellation angående idrottande bland 
barn och unga från Sara Anheden (S) till 
kultur- och fritidsnämndens ordförande 
Alexander Verweij Svensson (M)

2021-05-03 2021-06-21

Interpellation angående VoB Syd från Linda 
Ekelund (V) till familjenämndens 
ordförande Charlotte Rosdala (C)

2021-05-03 2021-06-21
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MISSIV
Revisorerna

Till:
Familjenämnden

För kännedom: till:
Kommunfullmäktige

Granskning av samverkan kring barn och unga i behov av 
samordnade insatser

Region Skånes styrgrupp för revisionssamverkan i Skåne skickade i juni 2020 en inbjudan till 
revisorerna i Tomelilla om att delta i granskningen. Revisorerna beslutade den 18 juni 2020 att 
delta och att göra det genom att använda den konsult, Helseplan Consulting Group AB, för 
granskningen som upphandlades av Region Skånes revisionskontor.

Granskningen har genomförts under oktober 2020-februari 2021. Syftet med granskningen 
har varit att bedöma om det finns en ändamålsenlig samverkan mellan Region Skåne och 
Skånes kommuner kring barn och unga med behov av samordnade insatser i enlighet med 
lagar och gemensamma regelverk.

Den övergripande bedömningen i rapporten är att det till viss del finns en ändamålsenlig 
samverkan mellan Region Skåne och Tomelilla kommun kring barn och unga med behov av 
samordnade insatser i enlighet med lagar och gemensamma regelverk. Tomelilla kommun 
följer till viss del gällande överenskommelser, riktlinjer och rutiner. Ansvarsfördelningen 
mellan Region Skåne och kommunen är till viss del tydlig men eftersom det uppstår 
oklarheter avseende insatser för barnet/ungdomen bedöms den inte ändamålsenlig. 
Kommunens verksamheter har låg kännedom om överenskommelser, ansvarsfördelning och 
samordnade individuella planer (SIP) och bedömningen är att det där finns ett behov av 
informations- och utbildningsinsatser och så även i den politiska organisationen. Vidare 
bedöms att den interna kontrollen som ska säkerställa att samverkan följs upp och vid behov 
resulterar i förbättringsåtgärder inte är tillräcklig och att verksamheterna har låg kännedom om 
den uppföljning som sker.

Familjenämnden rekommenderas att:

 säkerställa att medarbetarna i respektive verksamhet erhåller kontinuerlig utbildning i 
överenskommelser, riktlinjer och rutiner.

 uppdra åt respektive verksamhet att i lämpliga forum för samverkan med kommunala 
och regionala aktörer informera om respektive verksamhet. Detta i syfte att skapa ökad 
förståelse mellan samverkande aktörer för att möjliggöra lärande organisationer.
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MISSIV
Revisorerna

 säkerställa att berörda verksamheter skapar förutsättningar för att enskilt och 
gemensamt implementera arbetssätt och rutiner som leder till att samordnad 
individuell plan (SIP) upprättas, följs upp och avslutas för barn och unga med behov 
av samordnade insatser.

 fastställa och följa upp kvalitativa mål avseende samverkan kring barn och unga med 
behov av samordnade insatser i kommunens interna kontrollplan samt kommunicera 
detta till berörda verksamheter.

Revisorerna behandlade bifogad granskningsrapport vid sitt sammanträde 2021-02-17 och 
beslutade att översända rapporten till familjenämnden för yttrande samt till 
kommunfullmäktige för kännedom. Familjenämndens yttrande ska vara revisorerna tillhanda 
senast den 1 maj 2021. Av yttrandet ska framgå vilka åtgärder nämnden avser att vidta med 
anledning av de bedömningar och rekommendationer som redovisas i rapporten. Det ska 
även framgå när åtgärderna ska vara genomförda. Eftersom yttrandet från familjenämnden 
erhålls först efter ansvarsprövningen för 2020 kommer denna granskning ingå i 
ansvarsprövningen för 2021. Dessutom har granskningen slutförts först i februari 2021. 
Yttrandet skickas till revisorernas sekreterare Olof Hammar, olof.hammar@tomelilla.se.

2021-02-17

Ulla-Christina Lindberg
Ordförande revisorerna
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Granskning av samverkan 
kring barn och unga med 
behov av samordnade insatser 

Tomelilla kommun 
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Ulrike Deppert 
Teresa Herlin 
Charlotte Uggla 
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  3 

1 Sammanfattning  

Revisorerna i Region Skåne har uppdragit till Helseplan Consulting Group AB att genomföra en 
granskning av samverkan kring barn och unga med behov av samordnade insatser. Syftet är att 
bedöma om det finns en ändamålsenlig samverkan mellan Region Skåne och Skånes kommuner kring 
barn och unga med behov av samordnade insatser i enlighet med lagar och gemensamma regelverk. 

Denna rapport omfattar Tomelilla kommun och granskningen avser familjenämnden. Granskningen 
har genomförts mellan oktober 2020 och februari 2021. 

 

Övergripande bedömning: 

Finns det en ändamålsenlig samverkan mellan Region Skåne och Skånes kommuner kring barn och 
unga med behov av samordnade insatser i enlighet med lagar och gemensamma regelverk? 

Helseplan bedömer att det till viss del finns en ändamålsenlig samverkan mellan Region Skåne och 
Tomelilla kommun kring barn och unga med behov av samordnade insatser i enlighet med lagar och 
gemensamma regelverk. Tomelilla kommun följer till viss del gällande överenskommelser, riktlinjer 
och rutiner. Ansvarsfördelningen mellan Region Skåne och kommunen är till viss del tydlig men 
eftersom det uppstår oklarheter avseende insatser för barnet/ungdomen bedöms den inte 
ändamålsenlig. Kommunens verksamheter har låg kännedom om överenskommelser, 
ansvarsfördelning och samordnade individuella planer (SIP) och vi bedömer att det där finns ett behov 
av informations- och utbildningsinsatser och så även i den politiska organisationen. Vidare bedömer vi 
att den interna kontroll som ska säkerställa att samverkan följs upp och vid behov resulterar i 
förbättringsåtgärder inte är tillräcklig och att verksamheterna har låg kännedom om den uppföljning 
som sker. 

 

Bedömning av enskilda revisionsfrågor: 

1. Följs gällande överenskommelser, riktlinjer och rutiner?  

Vår bedömning är att ansvarig nämnd inom Tomelilla kommun till viss del följer gällande 
överenskommelser, riktlinjer och rutiner. Det saknas tillräcklig kännedom om huruvida den granskade 
nämnderna arbetar efter de ramverk och samverkansöverenskommelser som finns vilket indikerar att 
det finns behov av utbildningsinsatser. Verksamheterna inom Tomelilla kommun har inte i tillräcklig 
grad insyn i hur ramverk och samverkansöverenskommelser är sammansatta och vilka krav som ställs 
på kommunen respektive Region Skåne. 
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2. Är ansvarsfördelningen mellan regionen och kommunen ändamålsenlig? 

Vår bedömning är att ansvarsfördelningen mellan Region Skåne och Tomelilla kommun till viss del är 
tydlig i regler och överenskommelser men att oklarheter avseende ansvarsfördelningen uppstår vid 
praktisk tillämpning. Detta gäller främst vid samverkan kring barn/ungdomar med komplexa behov. 
Oklarheterna bedöms bland annat grunda sig i bristande kunskap om respektive aktörs ansvar eller i 
skillnader avseende tolkning, bedömning eller prioritering av barnets/ungdomens behov. Brister i 
tydlighet bedöms leda till att de uppgifter som ingår i berörda huvudmäns ansvar inte utförs och att 
individer därmed inte får det stöd de behöver och har rätt till. Vi bedömer därför att 
ansvarsfördelningen inte är ändamålsenlig. 

3. Genomförs de samordnade individuella planerna i enlighet med gällande lagstiftning och 
gemensamma regelverk?  

Vår bedömning är att samordnade individuella planer till viss del genomförs i enlighet med gällande 
lagstiftning och gemensamma regelverk. Vi bedömer att kännedomen i verksamheten om SIP-
processen inte är tillräcklig och att det är oklart i vilken grad uppföljning görs. I mer komplexa fall 
fungerar inte SIP-samverkan utan skapar merarbete hos och konflikter mellan samverkansparter. De 
utmaningar som finns och skapar problem för verksamheterna inom Tomelilla kommun bedömer 
Helseplan är generella och hör ihop med kommunikationsbrister, avsaknad av individfokus och låg 
förståelse för berörda aktörers uppdrag och ansvar. 

4. Finns en tillräcklig intern kontroll som säkerställer att samverkan följs upp samt resulterar i 
förbättringsåtgärder vid behov?  

Vår bedömning är att ansvarig nämnd inte i tillräcklig grad har en intern kontroll som säkerställer att 
samverkan följs upp samt vid behov resulterar i förbättringsåtgärder. Det finns behov av att utforma 
en tydligare intern kontroll för samverkan med tydliga nyckeltal som kan lägga grunden för 
verksamhetsutveckling och förbättringsåtgärder. Det finns också ett behov av informations- och 
utbildningsinsatser i verksamheterna och i den politiska organisationen för att öka kunskap om 
sakfrågan och skapa förutsättningar för att vidta åtgärder. 

 

Helseplan rekommenderar: 

 att familjenämnden säkerställer att medarbetarna i respektive verksamhet erhåller 
kontinuerlig utbildning i överenskommelser, riktlinjer och rutiner. 

 att familjenämnden uppdrar åt respektive verksamhet att i lämpliga forum för samverkan med 
kommunala och regionala aktörer informera om respektive verksamhet. Detta i syfte att skapa 
ökad förståelse mellan samverkande aktörer för att möjliggöra lärande organisationer. 

 att familjenämnden säkerställer att berörda verksamheter skapar förutsättningar för att 
enskilt och gemensamt implementera arbetssätt och rutiner som leder till att samordnad 
individuell plan (SIP) upprättas, följs upp och avslutas för barn och unga med behov av 
samordnade insatser.  
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 att familjenämnden fastställer och följer upp kvalitativa mål avseende samverkan kring barn 
och unga med behov av samordnade insatser i kommunens interna kontrollplan samt 
kommunicerar detta till berörda verksamheter.  
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2 Inledning 

Vissa barn och unga har behov av samordnade stöd- och vårdinsatser från såväl hälso- och sjukvård 
som socialtjänst och skola. Detta kan bero på social problematik, psykisk ohälsa, kroniska sjukdomar, 
funktionsnedsättning eller en kombination av dessa. 

Enligt förvaltningslag (2017:900) har alla myndigheter en allmän lagstadgad skyldighet att samverka. I 
såväl socialtjänstlag (2001:453) som i hälso- och sjukvårdslag (2017:30) finns en bestämmelse om att 
kommun och region ska upprätta en samordnad individuell plan (SIP) när barnet/ungdomen har behov 
av insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård som måste samordnas. SIP ska ses som ett 
komplement till och inte ersättning för genomförandeplan/vårdplan enligt socialtjänstlagen/lag 
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade och hälso- och sjukvårdslagen. En SIP ska 
upprättas utöver verksamheternas egna planer och är den enskildes och/eller vårdnadshavarens 
samlade dokument kring vad hen behöver och kan erhålla från respektive verksamhet. En SIP kan 
upprättas för både barn och vuxna men fokus för denna granskning kommer att ligga på samordning 
kring barn och unga från 0 till och med 17 år. 

 Syfte och avgränsning 

Syftet med granskningen är att bedöma om det finns det en ändamålsenlig samverkan mellan Region 
Skåne och Skånes kommuner kring barn och unga med behov av samordnade insatser i enlighet med 
lagar och gemensamma regelverk. Denna rapport omfattar Tomelilla kommun och granskningen avser 
familjenämnden.  

En granskning av Region Skånes roll har genomförts parallellt med syfte att bedöma samma 
övergripande fråga. Granskningen redovisas i en separat rapport.  

Termen skola omfattar i denna granskning förskola, skola och elevhälsa om inget annat anges. 

 Revisionsfrågor  

Den övergripande revisionsfrågan i granskningen är:  

Finns det en ändamålsenlig samverkan mellan Region Skåne och Skånes kommuner kring barn och unga 
med behov av samordnade insatser i enlighet med lagar och gemensamma regelverk? 

Den övergripande revisionsfrågan är nedbruten i fyra delfrågor:  

1. Följs gällande överenskommelser, riktlinjer och rutiner?  
2. Är ansvarsfördelningen mellan regionen och kommunen ändamålsenlig?  
3. Genomförs de samordnade individuella planerna i enlighet med gällande lagstiftning och 

gemensamma regelverk?  
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4. Finns en tillräcklig intern kontroll som säkerställer att samverkan följs upp samt resulterar i 
förbättringsåtgärder vid behov?  

 Revisionskriterier 

Följande kriterier har utgjort grunden för revisionens analyser, slutsatser och bedömningar: 

Lagar 

 Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade  
 Socialtjänstlag (2001:453)  
 Skollag (2010:800) 
 Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)  
 Förvaltningslag (2017:900)  
 Barnkonventionen 

Nationellt kunskapsstöd 

 Om fast vårdkontakt och samordnad individuell plan - Nationell vägledning, Socialstyrelsen, 
2017-10-25 

 Om ansvarsfördelning vid samhällsvård av barn och unga med psykisk ohälsa - Ett vägledande 
stöd till kommuner och landsting, Socialstyrelsen, 2019-02-24  

Överenskommelser mellan Region Skåne och Skånes kommuner 

 Ramöverenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Skånes Kommuner gällande 
personer med psykisk funktionsnedsättning samt barn och ungdom som har eller riskerar att 
utveckla psykisk ohälsa, Region Skåne och Skånes Kommuner, 2013-06-10  

 Ramöverenskommelse mellan Region Skåne och Skånes kommuner gällande samarbete 
avseende personer med missbruks- och beroendeproblematik, Region Skåne och Skånes 
Kommuner, 2015-03-16  

 Avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne, Region 
Skåne och Skånes Kommuner, 2016-01-19  

 Rutin och vägledning för arbete med Samordnad Individuell plan (SIP), Region Skåne och 
Skånes Kommuner, 2020-06-08 
 

 Metod 

Granskningsarbetet har genomförts med stöd av nedanstående metoder.  

 Dokumentgranskning 

Utöver vad som angivits under 2.3 Revisionskriterier har följande styrande och redovisande dokument 
granskats: 
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 Reglemente för granskade nämnd 
 Protokoll för granskade nämnd, 2020 
 Lokal överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och sydöstra Skånes kommuner 

(SÖSK) gällande personer med missbruks- och beroendeproblem, Sydöstra Skåne, odaterat 
men undertecknat 

 Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och sydöstra Skånes kommuner 
gällande personer med psykisk funktionsnedsättning samt barn och ungdom som har eller 
riskerar att utveckla psykisk ohälsa, Sydöstra Skåne, odaterat men undertecknat  

 Uppdragsbeskrivning för Delregionala samverkansorgan och Lokala samarbetsgrupper, 2016-
11-22 

 Protokoll från Delregional samverkan 2020 
 Använd SIP – ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. Version 6.0. Sveriges 

Kommuner och Regioner, 2019 
 Mötesanteckningar för Förvaltningsgrupp av regelverk för SVU och SIP 

 Semistrukturerade djupintervjuer 

Djupintervjuer har genomförts enligt en i förväg fastställd intervjumall. Intervjuer har genomförts med 
representanter från Region Skånes förvaltningar däribland verksamhetschefer för barn- och 
ungdomsmedicin, barn- och ungdomspsykiatri samt barn- och ungdomshabilitering, hälso- och 
sjukvårdsstrateg och medicinsk rådgivare. Vidare har intervjuer med representanter från 
medlemsorganisationen Skånes Kommuner (tidigare Kommunförbundet Skåne) och 
brukarorganisationer genomförts. I Tomelilla kommun har intervjuer med representanter från 
elevhälsan och socialtjänsten genomförts. Sammanlagt har 30 intervjuer genomförts. 

 Enkät 

Två enkäter har skickats ut digitalt.  

1. En enkät har skickats ut till presidierna (ordförande och vice ordförande) i ansvarig styrelse 
eller nämnd inom respektive kommun samt inom Region Skåne. I Tomelilla kommun har 
enkäten skickats ut till samtliga ordförande och vice ordförande i familjenämnden varav en av 
tre har besvarat den. 

2. En enkät har skickats ut till respondenter i kommunens och Region Skånes verksamheter som 
arbetar med barn och unga (0-17 år). Enkäten har bland annat gått ut tillarbetsterapeuter, 
barnskötare, elevhälsochefer, enhetschefer, fritidspedagoger, fysioterapeuter, kuratorer, 
logopeder, läkare, lärare, psykologer, rektorer, samordnare, sjuksköterskor, skolchefer, 
skolsköterskor, socialsekreterare, specialpedagoger och verksamhetschefer. I Tomelilla 
kommun besvarades enkäten av 21 respondenter.  

 Projektorganisation 

Projektledare från revisionskontoret i Region Skåne har varit Helena Olsson, certifierad kommunal 
revisor. Kontaktperson från revisorskollegiet har varit ordförande Louise Rehn Winsborg och vice 
ordförande Lars-Erik Lövdén. Från Helseplan har Ulrike Deppert varit projektledare och Teresa Herlin, 
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Michaela Nilsson samt Erik Elander Aman konsulter. Expert har Charlotte Uggla varit och 
kvalitetssäkringen har utförts av Niklas Källberg. Sakgranskning har erbjudits samtliga 
intervjupersoner. Granskningen har genomförts under perioden oktober 2020 till februari 2021. 

3 Bakgrund – Samordnad individuell plan 

En samordnad individuell plan (SIP) ska upprättas tillsammans med barnet/ungdomen om det ur hens 
perspektiv finns behov av samordnade insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård. 
Barnet/ungdomen och/eller vårdnadshavare kan efterfråga en SIP och vårdnadshavare kan delta om 
barnet/ungdomen samtycker. Om personal inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården i sin 
yrkesutövning har uppmärksammat ett behov av samordning av insatser kan och ska de däremot ta 
initiativ till att en SIP upprättas. Både kommun och region har enligt lag ett ansvar att samverka i dylika 
ärenden samt att ta initiativ till att sådan samverkan sker. För att en SIP ska kunna göras behöver 
barnet/ungdomen och/eller vårdnadshavare samtycka.  

Syftet med SIP är att säkerställa samarbetet mellan huvudmännen så att barnets/ungdomens och 
vårdnadshavares samlade behov av hälso- och sjukvård och socialtjänst tillgodoses. Syftet är även att 
skapa en helhetsbild av ansvarsfördelning och kompetensbehov samt planerade insatser. Genom SIP 
ska den enskildes och vårdnadshavares kunskap om, delaktighet i samt inflytande över planering och 
insatser öka. Vidare är syftet att tidigt erbjuda insatser, försäkra sig om att verksamheterna känner till 
vilka insatser som pågår eller planeras samt att främja god och nära vård och en socialtjänst av god 
kvalitet. 

Lagstiftningen som reglerar SIP gäller all skattefinansierad privat och offentligt driven vård och omsorg 
inom kommun och region. Dessa har därför en skyldighet att delta i SIP om de blir kallade.  

4 Iakttagelser, bedömningar och rekommendationer 

 Följsamhet till överenskommelser, riktlinjer och rutiner 

Följande avsnitt besvarar fråga 1: Följs gällande överenskommelser, riktlinjer och rutiner? 

 Iakttagelser 

Region Skåne samarbetar med kommunerna i Skåne län bland annat genom samarbete med 
kommunernas medlemsorganisation Skånes Kommuner (tidigare Kommunförbundet Skåne). 
Organiseringen bygger på en central och delregional samverkan mellan både tjänstepersoner och 
politiker. Det Centrala Samverkansorganet är politiskt sammansatt med representanter från Region 
Skåne och de skånska kommunerna. Centrala Samverkansorganet är inte ett beslutande organ. Den 
gemensamma tjänstemannaberedningen bereder ärenden till Centrala Samverkansorganet samt 
håller samman de olika arbetsgrupperna och arbetar med gemensamma frågor såsom 
överenskommelser och rutiner. Verksamhetsområdet Hälsa, social välfärd och omsorg fokuserar på 
samverkan med Region Skåne samt kunskapsutveckling. Samverkansforumet Vårdsamverkan Skåne 
arbetar konkret med överenskommelser och utveckling i områden där de skånska kommunerna och 
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Region Skåne har ett delat hälso- och sjukvårdsansvar. Det är genom samarbete mellan 
medlemsorganisationen Skånes Kommuner och Region Skåne som de ramöverenskommelser, riktlinjer 
och rutiner som denna granskning omfattar har tagits fram1. Utifrån ramöverenskommelserna har 
lokala överenskommelser tecknats som tydliggör uppdrag och ansvar mellan respektive regional 
och/eller kommunal verksamhet.  

Samverkan mellan Region Skåne och Skånes kommuner regleras övergripande i det så kallade Hälso- 
och sjukvårdsavtalet2 som innehåller tre huvuddelar. Den första delen utgör en 
grundöverenskommelse där roller och ansvar tydliggörs (se vidare kap 4.2 om ansvarsfördelning). I den 
andra delen framgår utvecklingsområden som gällt under perioden 2016-2020. I den tredje delen 
framgår hur den politiska samverkansstrukturen för implementering, förvaltning och utveckling av 
avtalet är fördelad på ett centralt och flera delregionala samverkansorgan. Indelningen i delregional 
samverkan grundar sig enligt Uppdragsbeskrivning för Delregionala samverkansorgan och Lokala 
samarbetsgrupper (2016-11-22) på sedan tidigare etablerade samverkansstrukturer.  

Tomelilla kommun ingår i delregionalt samverkansforum Sydost tillsammans med Sjöbo, Skurup, 
Simrishamn och Ystad. Uppdragsbeskrivningen inkluderar även ett förslag till uppdragsbeskrivning för 
en ny nivå, lokala samarbetsgrupper, där praktiska patientnära verksamhetsfrågor ska handläggas. 
Respektive kommun ska i dessa samarbetsgrupper representeras av företrädare för den lokala 
patientnära verksamhetsnivån för både kommunal och privat verksamhet, som samtidigt har mandat 
att företräda sina respektive verksamheter. Enligt dokumentgranskning har delregional samverkan 
haft två sammanträden 2020. Gruppen har bland annat lyft pågående arbete för att främja psykisk 
hälsa i sydöstra Skåne, där insatser bland annat görs för att upptäcka avvikelser i barns utveckling på 
ett tidigt stadie.  

Förutom den övergripande samverkan är Tomelilla kommun ansluten till en lokal överenskommelse 
mellan Region Skåne och kommuner i sydöstra Skåne3 rörande samverkan kring personer med psykisk 
funktionsnedsättning samt barn och ungdom som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa. Denna 
överenskommelse bygger på "Ramöverenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Skånes 
kommuner gällande personer med psykisk funktionsnedsättning samt barn och ungdom som har eller 
riskerar att utveckla psykisk ohälsa" (2013-06-10). Överenskommelsens målgrupper är barn och 
ungdom under 18 år som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa eller psykisk 
funktionsnedsättning som är i behov av stöd/insatser från båda huvudmännen samt personer med 
psykisk funktionsnedsättning (oavsett ålder) som är i behov av stöd/insatser från båda huvudmännen. 
Samverkan ska leda till att skapa optimal effekt av insatser samt tydliggöra respektive parts ansvar, 
främja hälsa och förebygga ohälsa samt till att tidigt upptäcka avvikelser från förväntad utveckling hos 
barnet/ungdomen. Parterna ska enligt överenskommelsen också ha en ömsesidig respekt för 
varandras kompetenser och ansvarsområden. Syftet med överenskommelsen är att det för den 

                                                      
1 De viktigaste avtal och överenskommelser som Region Skåne och Skånes kommuner har antagit är: 
- Ramöverenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Skånes Kommuner gällande personer med 
psykisk funktionsnedsättning samt barn och ungdom som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa  
- Ramöverenskommelse mellan Region Skåne och Skånes Kommuner gällande samarbete avseende personer 
med missbruks- och beroendeproblematik  
- Avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne  
- Rutin och vägledning för arbete med Samordnad Individuell plan (SIP) 
2 Avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne 
3 Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystads kommuner. 
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enskilde ska sakna betydelse om det är en eller flera huvudmän som ansvarar för stöd och 
insatser/vård. Överenskommelsen ska skapa en sådan tydlighet i ansvarsfördelning och 
samverkansformer så att den enskildes behov bäst tillgodoses. Den gemensamma ambitionen och 
respektive parts ansvar är att så långt som möjligt verka för att undvika placeringar av den enskilde 
utanför dennes hem genom att samordna och koordinera sina insatser med övriga aktörer. Respektive 
part ansvarar för att vara förberedd och ha inventerat vilka insatser den egna verksamheten kan 
erbjuda för att tillgodose den enskildes behov. Överenskommelsen innehåller rutiner för Samordnad 
individuell planering (SIP) och för samordnad vårdplanering (SVPL). För att bevaka att målsättningen 
med avtalet uppnås har en gemensam styrgrupp tillsatts, med representanter för respektive 
verksamhet som har beslutsmandat, samt en samrådsgrupp som bland annat ansvarar för 
implementering av avtalet och hantering av avvikelser. Både styrgrupp och samrådsgrupp ansvarar för 
utvärdering, där också brukarorganisationer ska inbjudas att delta. Samrådsgruppen ska även årligen 
fastställa områden för uppföljning och utvärdering. 

Tomelilla kommun har även tillsammans med övriga kommuner i Sydöstra Skåne tecknat avtal gällande 
personer med missbruksproblem med Region Skåne och privata vårdgivare. Även detta avtal syftar till 
att det för den enskilde ska sakna betydelse om det är en eller flera huvudmän som ansvarar för stöd 
och insatser/vård. Målgruppen är personer med riskbruk, missbruk eller beroende av alkohol, 
narkotika, läkemedel, dopningsmedel eller andra beroendeframkallande medel i sydöstra Skåne 
oavsett ålder. Avtalsupplägget liknar i stora drag det som gäller för ovan beskrivna överenskommelse 
om samverkan mellan Region Skåne och sydöstra Skånes kommuner gällande personer med psykisk 
funktionsnedsättning. 

Intervjuade i kommunen har uppfattningen att samverkansavtalen bygger på relevant lagstiftning och 
är ändamålsenliga men att en större avtalsefterlevnad är nödvändig. Socialtjänsten behöver på grund 
av kommunens socioekonomiskt utsatta läge hantera många komplicerade fall. Samarbetet och 
dialogen mellan Region Skåne och Tomelilla kommun fungerar inte alltid optimalt i komplexa ärenden. 
De flesta ärenden hanteras enligt intervjuer effektivt medan mer komplexa ärenden tar mycket tid och 
präglas av brandkårsutryckningar. 

Majoriteten av de intervjuade från verksamheter inom Region Skåne uppger att gällande 
överenskommelser, riktlinjer och rutiner avseende samverkan mellan Region Skåne och Skånes 
kommuner kring barn/ungdomar med behov av samordnande insatser följs. Flera intervjuade i 
verksamheter i Region Skåne anser att det finns ett allmänt missnöje från kommunernas socialtjänst 
avseende barn- och ungdomspsykiatrins tillgänglighet och medarbetares möjlighet att medverka i 
samverkan. Det tas upp att även socialtjänsten i kommunerna har begränsat med tid och 
personalresurser. Bland annat upplever akutsjukvården i Region Skåne generellt svårigheter att få 
kontakt med och återkoppling från socialtjänsten exempelvis i samband med planering inför 
utskrivning eller vid orosanmälan. 

Det framkommer i intervjuer med olika verksamhetsföreträdare inom Region Skåne att det finns en 
osäkerhet kring gällande lagstiftning avseende sekretess och samtycke i samband med 
informationsdelning mellan samverkande aktörer. När medarbetare inte är införstådda med vilka 
uppgifter som får delas enligt bland annat dataskyddsförordningen skapar det en osäkerhet som 
hindrar samverkan. Enkätrespondenter inom såväl Region Skåne som kommunerna anger att 
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samverkan upplevs ha fungerat bättre innan dataskyddsförordningen trädde i kraft 2018. Framför allt 
fanns det då tydligare kommunikationsvägar som inte har ersatts av nya.  

Intervjuer med brukarorganisationer visar att det finns geografiska skillnader som leder till ojämlik 
vård. Överenskommelser och avtal tolkas olika av aktörer inom Region Skåne och av kommuner. Det 
finns inga konkreta exempel på enskilda aktörer som kontinuerligt gör tolkningar som är till 
barnet/ungdomens nackdel. Snarare utgörs ojämlikheten av att en ärendetyp får stöd i vissa 
kommuner men inte i andra. Intervjuade förklarar detta med att det kan handla om motstridiga 
intressen mellan politiker, tjänstemän och den medicinska professionen utifrån till exempel ekonomi 
och kompetens. Det kan också bero på närhet och tillgång till specialistvård samt den enskilda 
medarbetares engagemang och upparbetade kontakter. En generell uppfattning bland intervjuade 
inom brukarorganisationer är att det kan vara lättare att få stöd i en mindre kommun oavsett om det 
rör sig om psykiatriska, somatiska eller psykosociala behov. 

Enkäten som riktades till presidiet i nämnden indikerar att kännedomen är låg om hur nämnden 
arbetar efter de ramverk och samverkansöverenskommelser som finns och huruvida samverkan kring 
barn/ungdomar fungerar. Enkätsvar från verksamhetsrepresentanter pekar i samma riktning. 
Majoriteten av enkätrespondenterna anger att de i liten utsträckning har insyn i hur ramverk och 
samverkansöverenskommelser är sammansatta och vilka krav som ställs på kommunen respektive 
Region Skåne. I fritextsvar anger respondenter bland annat att en reviderad samverkansplan bör 
tydliggöra vilken aktör som ska delta samt tydliggöra att det finns krav på att samverka. Det är också 
önskvärt från flera respondenter att väntetiderna kortas eller att insatserna tidsätts så att det är 
tydligare när aktiviteter kommer att ske. Även återkoppling kring när insatser har påbörjats eller 
avslutats efterlyses, i syfte att kunna ge nästa aktör möjlighet att ta vid. 

 Bedömning och rekommendation 

Vår bedömning är att ansvarig nämnd inom Tomelilla kommun till viss del följer gällande 
överenskommelser, riktlinjer och rutiner. Det saknas tillräcklig kännedom om huruvida den granskade 
nämnden arbetar efter de ramverk och samverkansöverenskommelser som finns vilket indikerar att 
det finns behov av utbildningsinsatser. Verksamheterna inom Tomelilla kommun har inte i tillräcklig 
grad insyn i hur ramverk och samverkansöverenskommelser är sammansatta och vilka krav som ställs 
på kommunen respektive Region Skåne. 

Helseplan rekommenderar: 

 att familjenämnden säkerställer att medarbetarna i respektive verksamhet erhåller 
kontinuerlig utbildning i överenskommelser, riktlinjer och rutiner. 
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 Ansvarsfördelningen mellan Region Skåne och kommunen 

Följande avsnitt besvarar fråga 2: Är ansvarsfördelningen mellan regionen och kommunen 
ändamålsenlig? 

 Iakttagelser 

Samverkan är lagstadgad och den skyldighet som kommun respektive Region Skåne har regleras av 
olika lagrum. Medlemsorganisationen Skånes Kommuner, Region Skåne och representanter för 
kommunerna har arbetat fram Avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och 
sjukvården i Skåne (2016) som lägger grunden för hur kommunens respektive Region Skånes åtagande 
ser ut. Privata aktörer som har avtal med kommun eller region har skyldighet att delta i samverkan på 
samma villkor som offentligt driven verksamhet. Hälso- och sjukvårdsavtalet tydliggör att Region 
Skånes hälso- och sjukvårdsansvar omfattar öppen och sluten vård, akut och planerad vård vid 
vårdenheter och sjukhus samt avancerad sjukvård i hemmet (ASiH). Kommunen ansvarar för personer 
med hemsjukvård i ordinärt boende, i särskilda boendeformer samt i bostäder med särskild service 
och även för personer i samband med deras vistelse vid viss biståndsbedömd dagverksamhet. 
Kommunen har inget hälso- och sjukvårdsansvar för barn/ungdomar om de inte ingår i ovanstående 
patientgrupper.  

Det framgår i lagstiftning, övergripande avtal och överenskommelser samt i rutinbeskrivningen för SIP 
vilken aktör som bär vilket ansvar. I den lokala överenskommelsen om samverkan mellan Region Skåne 
och sydöstra Skånes kommuner gällande personer med psykisk funktionsnedsättning tydliggörs att 
barnperspektivet tillgodoses genom en integration av professionell kunskap och barnets egna 
erfarenheter, önskemål och värderingar. Intervjuade inom Tomelilla kommuns verksamheter uppger 
att ansvarsfördelningen medför svårigheter i praktiken och detta främst vid komplexa fall. Med grund 
i avtal uppstår diskussioner om vem som ska ansvara för insatser. Intervjuade som arbetar 
verksamhetsnära i Region Skåne anser att ansvarsfördelningen är tydlig och ändamålsenlig. Trots detta 
kan det uppstå konflikter som till exempel bottnar i missförstånd eller okunskap kring vad den andra 
aktören kan göra inom ramen för sitt uppdrag. Det kan också uppstå svårigheter då barnets situation 
och behov bedöms olika. Vidare menar intervjuade inom verksamheterna i Region Skåne och 
Tomelillas kommun att samverkan fungerar i hög utsträckning vid mer avgränsad problematik men 
sämre vid mer komplexa fall. I komplexa patientärenden har barnet/ungdomen ofta insatser från flera 
aktörer och lågt föräldrastöd. Dessa ärenden ställer större krav på samverkan och god kommunikation 
mellan inblandade aktörer menar verksamhetsnära intervjuade inom Region Skåne och i Tomelillas 
kommun. 

I intervju och enkätsvar pekar verksamhetsrepresentanter också på att en strukturell utmaning inom 
både kommun och Region Skåne är omsättningen av personal. Nya medarbetare behöver utbildas och 
skapa erfarenheter kring hur ansvarsfördelning och uppdrag ser ut inom samverkan. Samverkan kräver 
ofta kreativitet och nätverk, något som nya medarbetare ännu inte har etablerat. 
Enkätrespondenterna från verksamheten i Tomelilla kommunen menar även att samverkan är 
välfungerande när kontaktvägar fungerar och kunskap finns om andra verksamheters åtaganden. 
Ansvarsfördelningen är också en förutsättning för att skapa möjligheter för barnet och eventuell 
vårdnadshavare att bli involverade. Tydligheten ska bidra till att den enskilde ska kunna förstå vem 
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som gör vad och när samt att samverkan blir sömlös. Enkätrespondenterna anger också att det behövs 
respekt för de olika aktörernas profession och bedömningar och att det idag finns flera sätt att skylla 
ifrån sig på andra aktörer. 

Till skillnad från intervjuade i verksamheterna anger personer som arbetar vid Koncernkontoret i 
Region Skåne att ansvarsfördelningen inte är tydlig i praktiken. De menar att de från sitt utifrån-
perspektiv ser att gränsdragningen mellan respektive aktörs åtaganden skiljer sig mellan 
verksamhetsområden trots att de i grunden bygger på samma överenskommelser. Svårigheter uppstår 
särskilt vid komplexa ärenden där huvudmannaskapet överlappar såsom vid beroendeproblematik. 

Intervjuade från brukarorganisationerna anger att patienter upplever att samordningen mellan 
vårdens olika aktörer inte fungerar. Patienten och/eller vårdnadshavare har ofta inte tillräcklig kunskap 
för att begära vissa insatser eller en SIP och är beroende av att få stöd i detta. När vården saknar 
förmåga att samordna och istället verkar som separata aktörer blir otydligheten gentemot 
barnet/ungdomen stor menar intervjuade från brukarorganisationerna. Detta uppges i sin tur kunna 
leda till att barn/ungdomar i behov av stöd inte får de insatser de har rätt till eller tappar förtroendet 
för vården. Intervjuade från brukarorganisationer kan inte ge exempel på aktörer som har en tydligare 
ansvarsfördelning eller är bättre på att samverka än andra.  

Intervjuer med brukarorganisationer beskriver också att personalomsättning leder till att 
ansvarsfördelningen inte fungerar och att planerade insatser eller uppföljning uteblir. Föräldrarna får 
ofta ta ett stort ansvar för att samverkan mellan olika aktörer ska fungera uppger intervjuade från 
brukarorganisationerna. Det lyfts att det är viktigt att aktörer har kunskap om varandras uppdrag och 
ansvar för att kunna samverka. Det avser samverkan mellan Region Skåne och kommunerna men också 
hos respektive huvudman.  

Enkäten som riktades till presidier för nämnden ger en bild av att det i stor utsträckning finns politiska 
förutsättningar för att i tillräcklig utsträckning upprätthålla samverkan mellan kommuner och Region 
Skåne. Som beskrivet under 4.1.1 så har medlemsorganisationen Skånes Kommuner ansvar att skapa 
förutsättningar för samverkan mellan olika huvudmän. I detta ingår att tydliggöra ansvarsfördelning 
och roller.  

 Bedömning och rekommendation 

Vår bedömning är att ansvarsfördelningen mellan Region Skåne och Tomelilla kommun till viss del är 
tydlig i regler och överenskommelser men att oklarheter avseende ansvarsfördelningen uppstår vid 
praktisk tillämpning. Detta gäller främst vid samverkan kring barn/ungdomar med komplexa behov. 
Oklarheterna bedöms bland annat grunda sig i bristande kunskap om respektive aktörs ansvar eller i 
skillnader avseende tolkning, bedömning eller prioritering av barnets/ungdomens behov. Brister i 
tydlighet bedöms leda till att de uppgifter som ingår i berörda huvudmäns ansvar inte utförs och att 
individer därmed inte får det stöd de behöver och har rätt till. Vi bedömer därför att 
ansvarsfördelningen inte är ändamålsenlig. 
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Helseplan rekommenderar: 

 att familjenämnden uppdrar åt respektive verksamhet att i lämpliga forum för samverkan med 
kommunala och regionala aktörer informera om respektive verksamhet. Detta i syfte att skapa 
ökad förståelse mellan samverkande aktörer för att möjliggöra lärande organisationer. 

 Genomförande av samordnade individuella planer 

Följande avsnitt besvarar fråga 3: Genomförs de samordnade individuella planerna i enlighet med 
gällande lagstiftning och gemensamma regelverk? 

 Iakttagelser 

I socialtjänstlagen och i hälso- och sjukvårdslagen finns likalydande bestämmelser om att kommun och 
region ska upprätta en SIP när en enskild har behov av insatser som behöver samordnas. Respektive 
lag omfattar även privata aktörer som kommun och region har avtal med. Den för Region Skåne och 
de skånska kommunerna gemensamma Förvaltningsgrupp av regelverk för SVU och SIP har tagit fram 
Rutin och vägledning för arbete med samordnad individuell plan (2020) som tydliggör hur processen 
för SIP samt ansvarsfördelningen mellan de olika rollerna ser ut. Dokumentet anger att arbetet med 
planen ska påbörjas utan dröjsmål. Där beskrivs också att en SIP genomförs i flera steg som tydliggörs 
i Figur 1 nedan.  

 

 
Figur 1: De processteg som ska genomföras inom ramen för SIP enligt Rutin och vägledning för arbete med samordnad 
individuell plan (SIP) (2020). 

Rutinbeskrivningen tydliggör också hur ansvaret fördelar sig mellan olika roller. Ingen av rollerna är 
yrkes- eller verksamhetsspecifik. En samordnare från någon av de deltagande verksamheterna utses 
och denna har sedan samordningsansvaret gentemot den enskilde. Redan i kallelsen till SIP ska syftet 
med mötet och en tydlig frågeställning framgå. Det gör att de olika aktörerna kan skicka rätt 
kompetens till mötet. Det är viktigt att lyfta att en SIP enbart kan genomföras när den enskilde 
samtycker till samordning eftersom samverkan sker över olika lagrum. Intervjuade inom verksamheter 
i Region Skåne lyfter att det finns andra upparbetade samverkansmodeller, till exempel Lotsmodellen4. 
Dessa modeller kan fylla liknande funktion vilket gör nyttan med SIP mindre tydlig om andra metoder 
används. Modellerna ska emellertid inte ses som konkurrerande och den lagstadgade samverkan med 
utgångspunkt i SIP kvarstår uppger intervjuade inom Koncernkontoret i Region Skåne och i 
verksamheter i Region Skåne och i kommunerna.  

                                                      
4 Lotsmodellen är en metod för samverkan kring barn/ungdomar där insatser från olika verksamheter kan vara 
aktuellt. Samverkansmodellen har en tydlig struktur med möten och det påföljande samarbetet. Samverkan ska 
präglas av en ömsesidig respekt för varandras profession, kompetens och erfarenhet. 

Kallelse Kartläggning Möte Aktivitetsuppföljning

Utvärdering Uppföljning Avslut

35



 

  16 

Förvaltningsgrupp av regelverk för SVU och SIP har tagit fram en checklista för SIP som specificerar de 
olika stegen och som delvis även tydliggör ansvarsfördelning. Det finns också tydliga mallar och 
exempel för kallelser, riskbedömning och åtgärder, information om samtycke, mall för SIP samt SIP på 
olika språk. Underlagen används enligt intervjuade inom verksamheterna i Region Skåne vid 
genomförande av SIP. Majoriteten av de intervjuade på alla nivåer i Region Skåne och i Tomelilla 
kommun är överens om att SIP genomförs i enlighet med gällande lagstiftning och regelverk. De 
intervjuade är också överens om att kvaliteten försämras när barns/ungdomars behov inte styr 
samverkan eller när SIP:en beskriver vad de olika aktörerna anser snarare än belyser 
barnets/ungdomens behov. En sådan SIP kan enligt intervjuade inte anses uppfylla den lagstadgade 
intentionen att vara patientens egen plan. Intervjuade framför allt från kommunerna lyfter oenighet 
kring vilken aktör som ska ta vilka kostnader som en annan utmaning vid SIP-möten. Denna fråga kan 
i stundom överskugga både syftet med SIP och barnets behov samt skapa en osäker möteskultur. 

Skolans roll inom ramen för SIP är i teorin tydlig. Det finns ingen lagstadgad skyldighet för skola att 
initiera en SIP. Samtidigt finns det inget regelverk som förbjuder skola att ta initiativ påpekar 
intervjuade inom Koncernkontoret i Region Skåne och inom medlemsorganisationen Skånes 
Kommuner. Elevhälsans roll i sammanhanget är likställd med skolans ansvar och handlar om att 
samverka med socialnämnden enligt skollagen (2010:800). Elevhälsan arbetar delvis enligt hälso- och 
sjukvårdslagen men har inte skyldighet att kalla till SIP5. 

Dokumentgranskningen visar att den lokala överenskommelsen om samverkan mellan Region Skåne 
och sydöstra Skånes kommuner gällande personer med psykisk funktionsnedsättning reglerar barn- 
och utbildningsförvaltningens (eller motsvarande förvaltnings) möjlighet att ta initiativ till SIP. Det 
tydliggörs att varje part som identifierar behov ska kalla till SIP inom 15 dagar och att SIP ska 
dokumenteras skriftligt i överenskommen blankett. Intervjuade i Tomelillas kommun anger att det 
finns kunskap om skolans möjligheter att kalla till SIP. 

Intervjuade verksamhetsföreträdare från Tomelilla kommun anser att SIP till stor del genomförs i 
enlighet med gällande lagstiftning och gemensamma regelverk. Däremot är SIP-processen inte alltid 
fungerande. Det kan bero på bristande tillit hos de regionala aktörerna avseende kommunens förmåga 
att skapa lösningar eller att SIP påbörjas först efter dröjsmål. Det beskrivs att det främst i komplexa 
ärenden förekommer fördröjningar som sedan följs av att insatser måste sättas in akut . För ärenden 
av mindre komplex karaktär är samverkan ofta tillfredställande och uppföljning görs. Avseende avslut 
redogörs för att Uppfattningen hos intervjuade verksamhetsföreträdare är att SIP-ärenden inte 
avslutas och även att det saknas utvärderingsprocess.  

Enkäten som riktades till verksamheten i Tomelilla kommun visar att det finns olika bilder av om SIP 
upprättas och följs upp i enlighet med gällande lagstiftning och gemensamma regelverk samt i vilken 
utsträckning som barnet/ungdomen och/eller vårdnadshavare involveras i upprättandet av SIP. 

Följsamheten till lagstiftning och gemensamma regelverk kan ibland utgöra ett hinder för att arbeta 
problemlösande kring den enskilde. Intervjuade från såväl kommunen som Region Skåne uppger att 
det faktum att aktörerna har separata budgetar kan medföra att fokus skiftar från den enskildes behov 
till att säkerställa att ett ekonomiskt godkänt resultat levereras. För att få till ett fungerande samarbete 

                                                      
5 Sveriges Kommuner och Regioner: SIP i förskolan och skolan. https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/sip/sip-for-
barn/sip-i-forskolan-och-skolan/. Hämtad 2021-01-08. 
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belyser intervjuade att det är till fördel att närvarande på SIP-möten fokuserar på vad de kan bidra 
med för barnet eller ungdomen i fråga. Att ha detta fokus lyfts också som en viktig inställning kring 
komplexa fall där det lätt uppstår gråzoner kring ansvar. I enkätsvar och intervju framkommer en bild 
av att samverkan mellan skolan och barn- och ungdomspsykiatrin uppfattas fungera bättre nu än 
tidigare medan det framkommer indikationer om att skola och socialtjänst inom Tomelilla kommun 
har olika uppfattningar kring SIP-samverkan. 

SIP är ett viktigt verktyg för att öka barnets/ungdomens delaktighet menar intervjuade från 
brukarorganisationerna. En utmaning är att de olika verksamheterna inte har tillräcklig kunskap kring 
vilken aktör som kan erbjuda vad. Nyckelpersoner från vissa organisationer kan saknas vilket kan leda 
till att den SIP som upprättas inte är behovsanpassad eller är av låg kvalitet. Intervjuade anger att inte 
alla barn/ungdomar i behov av SIP får en sådan upprättad. En anledning till detta som tas upp är 
utebliven medverkan från barnet/ungdomen som kan ha svårt att förstå värdet av en SIP. 

Enligt enkätsvaren från verksamhetsrepresentanter bygger framgångsrika SIP på att det finns en tydlig 
mötesledare samt att chefen informerat om metoden. Det är också viktigt att det finns en samsyn 
innan SIP-mötet hålls och att rätt aktörer bjuds in till och deltar i samverkan. Sekretessen uppges i vissa 
fall anges som hinder för att samverkan ska kunna ske med alla berörda aktörer. Intervjuade från 
brukarorganisationer anger att det finns exempel när patienten/brukaren har samtyckt till att 
information delas men att aktörerna trots detta inte underlättar för varandra.  

Intervjuade inom Koncernkontoret och i verksamheter i Region Skåne och i Tomelillas kommun lyfter 
att samverkan mellan huvudmän kring barn/ungdomar generellt hindras på grund av avsaknad av IT-
stöd. Region Skåne kan inte samplanera med de kommunala förvaltningarna i frågor som rör 
samverkan kring barn/ungdomar. Inom vård för vuxna finns IT-stödet Mina Planer där slutenvård, 
öppenvård och kommun tillsammans kan planera och säkra den utskrivningsklara patientens hemgång 
från sjukhuset och upprätta en SIP. Ett pågående pilotprojekt mellan Region Skåne och Malmö stad 
syftar till att skapa möjligheter för att Mina Planer även ska kunna användas med barn/ungdomar. 
Projektet ägs av Förvaltningsgrupp av regelverk för SVU och SIP där SVU står för samverkan vid 
utskrivning. En granskning av mötesanteckningar för förvaltningsgruppen visar att piloten omfattar 
barn/ungdomar folkbokförda i Malmö stad till och med årskurs 9. Från Malmö stad ingår de 
verksamheter som handhar barnärenden samt den medicinska delen av elevhälsan (skola kallas 
manuellt) och från Region Skåne ingår barn- och ungdomsmedicin, barn- och ungdomspsykiatri samt 
barn- och ungdomshabilitering. Projektet är tänkt att pågå under sex månader och ska sedan 
utvärderas. 

 Bedömning och rekommendation 

Vår bedömning är att samordnade individuella planer till viss del genomförs i enlighet med gällande 
lagstiftning och gemensamma regelverk. Vi bedömer att kännedomen i verksamheten om SIP-
processen inte är tillräcklig och att det är oklart i vilken grad uppföljning görs. I mer komplexa fall 
fungerar inte SIP-samverkan utan skapar merarbete hos och konflikter mellan samverkansparter. De 
utmaningar som finns och skapar problem för verksamheterna inom Tomelilla kommun bedömer 
Helseplan är generella och hör ihop med kommunikationsbrister, avsaknad av individfokus och låg 
förståelse för berörda aktörers uppdrag och ansvar. 
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Helseplan rekommenderar: 

 att familjenämnden säkerställer att berörda verksamheter skapar förutsättningar för att 
enskilt och gemensamt implementera arbetssätt och rutiner som leder till att samordnad 
individuell plan (SIP) upprättas, följs upp och avslutas för barn och unga med behov av 
samordnade insatser.  

 Intern kontroll och förbättringsåtgärder 

Följande avsnitt besvarar fråga 4: Finns en tillräcklig intern kontroll som säkerställer att samverkan följs 
upp samt resulterar i förbättringsåtgärder vid behov? 

 Iakttagelser 

De avtal och överenskommelser som har tagits fram genom samarbete inom medlemsorganisationen 
Skånes Kommuner har särskilda avsnitt om uppföljning och utvärdering av måluppfyllelse. I Avtal om 
ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne framkommer att en 
gemensam uppföljningsplan är kopplad till avtalet. Planen innehåller definierade indikatorer och 
preciserade metoder för datainsamling som fastställs av det Centrala Samverkansorganet inför varje 
verksamhetsår. I intervju med företrädare för medlemsorganisationen Skånes Kommuner 
framkommer att det görs uppföljningar men ingen av dessa har fokuserat på barn/ungdomar. I 
Ramöverenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Skånes kommuner gällande personer 
med psykisk funktionsnedsättning samt barn/ungdom som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa 
(2013) beskrivs att Region Skåne tillsammans med medlemsorganisationen Skånes Kommuner 
ansvarar för att ramöverenskommelsen årligen följs upp genom Regional Samverkansgrupp Psykiatri. 
Även brukarorganisationer ska bjudas in att delta i uppföljningen. Liknande skrivning finns i 
Ramöverenskommelse mellan Region Skåne och medlemsorganisationen Skånes Kommuner gällande 
samarbete avseende personer med missbruks- och beroendeproblematik (2015). I 
minnesanteckningar från Regional Samverkan Psykiatri framkommer att flera frågor bland annat rör 
barn och unga men att arbetet inom det särskilda utskottet Barn och unga låg vilande under större 
delen av 2020 och avsågs återupptas i december 2020. Dokumentgranskningen visar att det finns ett 
tydligt ramverk för att följa upp överenskommelser på en regionövergripande nivå. Intervjuade inom 
medlemsorganisationen Skånes Kommuner och vid Koncernkontoret i Region Skåne uppger att 
samverkan delvis följs upp via nämnda regionala samverkansforum men att så skett kan inte styrkas 
med dokument.  

Enligt intervjuer med representanter både från Tomelilla kommun och Region Skåne samt 
dokumentgranskning sker uppföljning och utveckling av samverkan mellan Region Skåne och Skånes 
kommuner i dessa regionala och delregionala fora för politiker och tjänstemän. 
Dokumentgranskningen har inkluderat protokoll från delregionalt samverkansorgan och 
tjänstemannaberedning sydöstra Skåne. I dessa framgår ingen specifik uppföljning för målgruppen 
barn och unga under 2020.  

Förutom uppföljning på övergripande nivå behöver även uppföljning ske inom ramen för respektive 
huvudman. Intervjuade verksamhetsrepresentanter uppger att socialtjänsten i Tomelilla kommun 
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under det senaste året har förstärkt arbetet med att ta fram egen intern uppföljning för att skapa 
möjligheter för tydligare uppföljning och insyn. En utmaning som uppstår i en mindre kommun är att 
kunskap och arbetssätt kan bli personbundna och medföra att rutiner skrivs i lägre utsträckning 
samtidigt som behoven av tydlighet och minskad sårbarhet ökar. Intervjuade anger att det också är 
viktigt att arbeta med att föra en konstruktiv dialog över organisationsgränser när avvikelser upptäcks. 
Enligt intervjuer är dialog nyckeln till en utvärdering och utveckling av samverkan, men både Region 
Skåne och kommunens verksamheter har svårt att avsätta tid för detta.  

I intervjuer med verksamheter i Region Skåne ges en bild av att samverkan inte följs upp i stor 
utsträckning. Dokumentgranskningen visar att Region Skånes styrelsers och nämnders 
internkontrollplaner och verksamhetsplaner betonas vikten av samverkan för att bland annat uppfylla 
uppsatta mål avseende nära vård, sömlös vård eller hälso- och sjukvårdsavtalet. Det beskrivs också hur 
viktig samverkan med kommunerna och med privata hälsosvalsenheter är. Det bör noteras att inga av 
dessa mål eller uppföljningar specifikt handlar om generell samverkan avseende barn/ungdomar. Det 
finns inga konkreta mål gällande barn/ungdomar inom ramen för samverkan eller samordning. 
Undantaget är sjukhusstyrelse SUS som i sin verksamhetsberättelse för 2019 beskriver barnrättsronder 
och ett utökat samarbete med neonatalvård kring ASiH och hemsjukvård. 

I enkätsvaren från respondenterna inom verksamheten i kommunen ges en varierad bild av 
uppfattningen om det finns en intern kontroll samt om åtgärder vidtas när samverkan inte sker i 
enlighet med ramverk och överenskommelser. Den respondent inom den politiska organisationen som 
har svarat på enkäten riktad till presidier anger att samverkan inte följs upp och att det följaktligen inte 
vidtas några åtgärder om samverkan inte sker i enligt med ramverk och överenskommelser. Lösningen, 
enligt respondenten, är att öka nämndens kunskaper inom området genom att förvaltningen utbildar 
och medvetandegör ledamöterna.  

 Bedömning och rekommendation 

Vår bedömning är att ansvarig nämnd inte i tillräcklig grad har en intern kontroll som säkerställer att 
samverkan följs upp samt vid behov resulterar i förbättringsåtgärder. Det finns behov av att utforma 
en tydligare intern kontroll för samverkan med tydliga nyckeltal som kan lägga grunden för 
verksamhetsutveckling och förbättringsåtgärder. Det finns också ett behov av informations- och 
utbildningsinsatser i verksamheterna och i den politiska organisationen för att öka kunskap om 
sakfrågan och skapa förutsättningar för att vidta åtgärder. 

Helseplan rekommenderar: 

 att familjenämnden fastställer och följer upp kvalitativa mål avseende samverkan kring barn 
och unga med behov av samordnade insatser i kommunens interna kontrollplan samt 
kommunicerar detta till berörda verksamheter.  
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
30 april 2021

Justerandes sign

Fn § 49 Dnr FN 2021/42

Yttrande - Granskning av samverkan 
kring barn och unga i behov av 
samordnade insatser

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag till 
yttrande i ärendebeskrivningen.

Ärendebeskrivning
Region Skånes styrgrupp för revisionssamverkan i Skåne skickade i juni 2020 en 
inbjudan till revisorerna i Tomelilla om att delta i granskningen. Revisorerna 
beslutade den 18 juni 2020 att delta och att göra det genom att använda den konsult, 
Helseplan Consulting Group AB, för granskningen som upphandlades av Region 
Skånes revisionskontor.
Granskningen har genomförts under oktober 2020-februari 2021. Syftet med 
granskningen har varit att bedöma om det finns en ändamålsenlig samverkan mellan 
Region Skåne och Skånes kommuner kring barn och unga med behov av 
samordnade insatser i enlighet med lagar och gemensamma regelverk.

Djupintervjuer har genomförts enligt en i förväg fastställd intervjumall. Intervjuer har 
genomförts med representanter från Region Skånes förvaltningar däribland 
verksamhetschefer för barn- och ungdomsmedicin, barn- och ungdomspsykiatri samt 
barn- och ungdomshabilitering, hälso- och sjukvårdsstrateg och medicinsk rådgivare. 
Vidare har intervjuer med representanter från medlemsorganisationen Skånes 
Kommuner (tidigare Kommunförbundet Skåne) och brukarorganisationer 
genomförts. I Tomelilla kommun har intervjuer med representanter från elevhälsan 
och socialtjänsten genomförts. Sammanlagt har 30 intervjuer genomförts. Tomelilla 
kommun har intervjuer med representanter från elevhälsan och socialtjänsten 
genomförts. Sammanlagt har 30 intervjuer genomförts.

Två enkäter har skickats ut digitalt. 

1. En enkät har skickats ut till presidierna (ordförande och vice ordförande) i 
ansvarig styrelse eller nämnd inom respektive kommun samt inom Region
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
30 april 2021

Justerandes sign

§ 49 forts.

Skåne. I Tomelilla kommun har enkäten skickats ut till samtliga ordförande 
och vice ordförande i familjenämnden varav en av tre har besvarat den. 

2.  En enkät har skickats ut till respondenter i kommunens och Region Skånes 
verksamheter som arbetar med barn och unga (0-17 år). Enkäten har bland 
annat gått ut till arbetsterapeuter, barnskötare, elevhälsochefer, enhetschefer, 
fritidspedagoger, fysioterapeuter, kuratorer, logopeder, läkare, lärare, 
psykologer, rektorer, samordnare, sjuksköterskor, skolchefer, skolsköterskor, 
socialsekreterare, specialpedagoger och verksamhetschefer. I Tomelilla 
kommun besvarades enkäten av 21 respondenter. 

Den övergripande bedömningen i rapporten är att det till viss del finns en 
ändamålsenlig samverkan mellan Region Skåne och Tomelilla kommun kring barn 
och unga med behov av samordnade insatser i enlighet med lagar och gemensamma 
regelverk. Tomelilla kommun följer till viss del gällande överenskommelser, riktlinjer 
och rutiner. Ansvarsfördelningen mellan Region Skåne och kommunen är till viss del 
tydlig men eftersom det uppstår oklarheter avseende insatser för barnet/ungdomen 
bedöms den inte ändamålsenlig. 
Kommunens verksamheter har låg kännedom om överenskommelser, 
ansvarsfördelning och samordnade individuella planer (SIP) och bedömningen är att 
det där finns ett behov av informations- och utbildningsinsatser och så även i den 
politiska organisationen. Vidare bedöms att den interna kontrollen som ska 
säkerställa att samverkan följs upp och vid behov resulterar i förbättringsåtgärder inte 
är tillräcklig och att verksamheterna har låg kännedom om den uppföljning som sker.

Familjenämnden rekommenderas att:
 säkerställa att medarbetarna i respektive verksamhet erhåller kontinuerlig 

utbildning i överenskommelser, riktlinjer och rutiner.
 uppdra åt respektive verksamhet att i lämpliga forum för samverkan med 

kommunala och regionala aktörer informera om respektive verksamhet. 
Detta i syfte att skapa ökad förståelse mellan samverkande aktörer för att 
möjliggöra lärande organisationer.

 säkerställa att berörda verksamheter skapar förutsättningar för att enskilt och 
gemensamt implementera arbetssätt och rutiner som leder till att samordnad 
individuell plan (SIP) upprättas, följs upp och avslutas för barn och unga med 
behov av samordnade insatser.

 fastställa och följa upp kvalitativa mål avseende samverkan kring barn och 
unga med behov av samordnade insatser i kommunens interna kontrollplan 
samt kommunicera detta till berörda verksamheter.
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
30 april 2021

Justerandes sign

§ 49 forts.

Förslag till yttrande
Den lokala överenskommelsen” Överenskommelse om samverkan mellan Region 
Skåne och sydöstra Skånes kommuner gällande personer med psykisk 
funktionsnedsättning samt barn och ungdom som har eller riskerar att utveckla 
psykisk ohälsa bygger på Ramöverenskommelse om samverkan mellan Region Skåne 
och Skånes Kommuner gällande personer med psykisk funktionsnedsättning samt 
barn och ungdom som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa, Region Skåne 
och Skånes Kommuner, 2013-06-10
I den lokala överenskommelsen finns rutiner, riktlinjer och arbetssätt tydligt 
beskrivet. Verksamheten avser att lägga in den i kvalitetsledningssystemet som finns i 
verksamheten så den är lätt tillgänglig för medarbetarna. Överenskommelsen ska 
även göras mer känd i familjenämnden. Granskningen ger inte mer än en generell 
och övergripande slutsats och indikerar inte på vad som saknas i verksamheten 
gällande rutiner och riktlinjer. Familjenämnden anser att åtgärden att lägga in 
överenskommelsen i kvalitetssystemet senast 2021-08-31, är tillräcklig. 

Flera gemensamma (kommuner och Region Skåne) utvecklingsinsatser och 
kompetensutvecklingsinsatser har genomförts under åren. Avvikelser mellan 
huvudmännen hanteras även i forumet som kallas ÖKT, som ett led i en lärande 
organisation. Från Tomelilla kommun ingår både enhetschef Elevhälsa och Barn och 
familj. Från regionen ingår enhetschefer från barn/ungdoms habilitering, 
barn/ungdoms psykiatrin, första linjen barn/unga samt sjuksköterskor från 
barnhälsovården. Utifrån vuxensidan har det fram tills nu funnits en liknande 
sammansatt grupp som arbetat med gemensamma utvecklingsfrågor, 
kompetensutveckling och avvikelsehantering.  Utifrån uppdrag och olika roller så är 
det på den nivån samverkan, information och kunskap om varandras verksamheter 
sker och ansvarsfördelningen tydliggörs. Familjenämnden anser att granskningen inte 
i tillräcklig utsträckning tagit del av samrådsgruppens arbete. Familjenämnden 
hänvisar till de redan föreliggande strukturerna, och anser att dessa redan uppfyller 
den identifierade åtgärden i granskningen.

Sedan 1 januari 2010, finns Samordnad individuell plan i Socialtjänstlagen 2 kap. 7§. 
Familjenämndens verksamheter följer den gemensamma ”Rutin och vägledning för 
arbete med Samordnad Individuell plan (SIP)” som Region Skåne och Skånes 
kommuner reviderat 2021-07-12. Det finns en enkel checklista att följa som 
framtagen utifrån rutinen. Att arbeta med SIP är ett ständigt pågående 
förbättringsarbete sedan flera år. Att hantera avvikelser i samrådsgruppen, som 
nämns ovan, och dialoger på arbetsplatsen är några sätt för att vidareutveckla SIP. 
Viktiga dokument gällande SIP kommer att läggas in i kvalitetsledningssystemet för 
att underlätta för medarbetarna, senast 2021-08-31. Familjenämnden har sedan 
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
30 april 2021

Justerandes sign

§ 49 forts.

december 2020 anställt en nätverkskoordinator som också ska stödja familjerna och 
verksamheten i samverkan och uppföljning mellan huvudmännen.

Familjenämnden noterar att revisionen uppmanar till att ta med uppföljning av 
samverkan kring barn och unga i den interna kontrollplanen. Det framgår också i 
rapporten avsaknaden av tydliga nyckeltal som kan lägga grunden för 
verksamhetsutveckling och förbättringsåtgärder. Familjenämnden finner det svårt att 
tolka vad granskningen avser med nyckeltal i detta avseende. Familjenämnden vill i 
detta sammanhang tydliggöra att nämnden utifrån en sammantagen väsentlighets- 
och riskvärdering beslutar om vilka uppföljningar man avser att följa upp i sin interna 
kontroll. 

Familjenämnden vill avslutningsvis tillföra några iakttagelser gällande genomförd 
granskning och då framför allt upplägget av den samma. Granskningen har varit en i 
någon mån gemensam granskning där flera kommuner och regionen ingått. Trots 
detta upplägg har vardera kommun tillsammans med regionen utgjort ett separat 
revisionsobjekt i slutändan. De eventuella synergier och den resursoptimering som 
följt av detta upplägg har varit menlig för granskningens tydlighet och för deltagande 
kommuns möjligheter att koppla granskningsresultatet till det kommunspecifika eller 
delregionala arbete som pågår.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit att frågan ger ekonomiska konsekvenser.

Barnperspektivet
Kommunen och Region Skåne har ansvaret för de flesta av verksamheterna som rör 
barns levnadsvillkor och säkerställandet av deras rättigheter. Därför är det mycket 
angeläget att samverka på kommunal nivå och att utbyta erfarenheter inom den egna 
verksamheten men även med andra berörda aktörer med utgångspunkt i barnets 
rättigheter. Samtliga medarbetare inom Familjenämnden är medvetna om att det 
åligger dem att samverka både internt och externt kring barnets behov.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att frågan berör miljöperspektivet nämnvärt.
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
30 april 2021

Justerandes sign

§ 49 forts.

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag till 
yttrande i ärendebeskrivningen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Camilla Andersson, socialchef och Johan Holmqvist, skolchef 2021-
04-12 yttrande avseende Granskning av samverkan kring barn och unga i behov av 
samordnande insatser., handlingsid; Fn 2021.824.

_________

Beslutet skickas till:

Nämndsekreterare Olof Hammar
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2 juni 2021

Justerandes sign

Ks § 67 Dnr KS 2020/118

Ytterligare förlängning av lag om 
tillfälliga smittskyddsåtgärder på 
serveringsställen

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Ystad-Österlenregionens miljöförbund har inkommit med en skrivelse till Tomelilla 
kommun om en trolig förlängning av lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på 
serveringsställen. Lagen gällde från början den 1 juli till den 31 december 2020, men 
har därefter förlängts till den 31 maj 2021. 

Regeringen har nyligen lagt fram en proposition om att lagen ska förlängas ytterligare 
till den 31 september 2021, men redan finns ytterligare förslag om förlängning till 
den 31 januari 2022. Lagändringen har ännu inte antagits av riksdagen.

Lagen innebär att kommunerna fortsatt har tillsynsansvaret och Tomelilla kommun 
har möjlighet att genomföra tillsynen själv eller besluta att tillsynen även 
fortsättningsvis ska skötas av miljöförbundet. 

Tomelilla kommun ser inte det som ett alternativ att själv genomföra denna tillsyn. 
Miljöförbundet har betydligt bättre möjligheter att klara av det eftersom de har 
genomfört denna tillsyn under hösten 2020 och våren 2021. Därför bör 
tillsynsuppgifterna som följer av kommande förlängningar av lag om tillfälliga 
smittskyddsåtgärder på serveringsställen även fortsättningsvis ska skötas av Ystad-
Österlenregionens miljöförbund.

Ekonomiska konsekvenser
Den del av statens riktade stöd som tillfaller Tomelilla kommun ska tillfalla 
miljöförbundet.

Barnperspektivet
För såväl barn som vuxna är det viktigt att tillsyn sker på aktuella serveringsställen.

Miljöperspektivet
Frågan berör inte miljön nämnvärt.
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2 juni 2021

Justerandes sign

§ 67 forts.

Uppföljning
Lagen är tillfällig och ska i första hand gälla till den 31 september 2021. Om inte 
lagen förlängs så avslutas miljöförbundets uppdrag automatiskt vid denna tidpunkt.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 86/2021, handlingsid: Ks 2021.1687.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 86/2021:

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar ställa sig bakom att kommunstyrelsens 
ordförande Per-Martin Svensson (M) med stöd av kommunallagen 6 kap § 39 
beslutar att tillsynsuppgifterna som följer av kommande förlängningar av lag om 
tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen även fortsättningsvis ska skötas av 
Ystad-Österlenregionens miljöförbund.

_________

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige
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Svar på interpellation från Sara Anheden (S) angående idrottande bland barn och unga

Sara Anheden har ställt följande frågor:

- ”Vilka åtgärder kommer Tomelilla kommun vidta för att få fler ungdomar att söka sig 
till och stanna kvar inom föreningslivet och fysisk aktivitet?

- Vilka insatser görs för att stärka folkhälsan hos kommunens ungdomar?

- Vilken hjälp och stöd kan föreningar i Tomelilla kommun förväntas från kommunen 
för att klara sin verksamhet när pandemin är över?”

Svar:

Under hösten kommer kultur- och fritidsnämnden ha en diskussion om nämnden ska ge 
föreningarna möjlighet att inför 2022 välja om de vill ansöka om aktivitetsstödet på volymen 
2019. Detta för att utjämna pandemins effekter för antal aktiva i föreningarna. 

Ett sätt att låta barn och ungdomar pröva på olika aktiviteter är att använda sig av 
fritidschecken. Kommunen kommer att under hösten att marknadsföra den igen. 

Föreningsliv är en modell för att aktivera sig, men det finns även andra sätt att vara kvar i 
fysisk aktivitet. Den aktivitetspark som finns i Tomelilla tätort är en populär plats där olika 
åldrar träffas. I dess närhet finns även andra möjligheter att utöva fysisk aktivitet. 
Padel har blivit populärt och det finns ett antal sådana i kommunen. Dessa är antingen 
utomhus eller inomhus. Padel har blivit en sport som kan nyttjas av många ungdomar, vilket 
är positivt. Padel är också en sport med få regler och därmed lägre tröskel att förstå sporten.

Folkhälsa är ett område som många nämnder har ansvar för. Elevhälsan i kommunen gör 
varje år en undersökning/kartläggning av elevers folkhälsa. Den sammanställs sedan, enligt 
uppgift, sedan i en analys. Jag har inte tagit del av den. Det är en analys som jag anser att 
kultur- och fritidsnämnden bör ta del av när analysen är färdigställd. Alla de aktiviteter som 
görs inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde bidrar till att öka eller bibehålla 
folkhälsa för alla personer oavsett ålder. Det förslag som finns om nytt lokalt aktivitetsstöd 
innebär att ungdomar upp till 25 år även omfattas av systemet och därmed tar kommunen 
större ansvar än tidigare.

Ingen vet hur samhället ser ut efter pandemin. Det kan finnas såväl positiva som negativa 
effekter för föreningarna. Vi vet heller inte när pandemin är slut. För att få bättre inblick och 
kunskap kommer därför kultur- och fritidsnämnden bjuda in föreningarna till digital dialog 
under hösten för att lyssna in föreningarnas olika behov och utmaningar.

Alexander Verweij Svensson
Ordförande kultur- och fritidsnämnden
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
3 maj 2021

Justerandes sign

Kf § 52 Dnr KS 2021/67

Interpellation angående idrottande bland 
barn och unga

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. Svar kommer att ges vid 
nästa fullmäktigesammanträde den 21 juni 2021.

Ärendebeskrivning
Sara Anheden (S) har i interpellation ställd till kultur- och fritidsnämndens 
ordförande Alexander Verweij Svensson (M) framfört följande:
”Redan 2019 kom oroväckande rapporter om hur utbetalt aktivitetsstöd för 
ungdomar sjönk. Ett år senare drabbades vi av en världsomspännande pandemi som 
pågår än. Idrottsföreningar har på olika sätt fått anpassa sig efter nya förutsättningar 
och en del idrotter, inte minst de som bedrivs inomhus har tvingats ställa in sin 
träning. Vi vet sedan tidigare att många ungdomar hoppar av sina idrotter när de 
kommer upp i tonåren. Risken är stor att andelen avhoppare kommer att bli än större 
nu. Idrottsledare oroade sig tidigt i pandemin för att ungdomarna ska hitta andra 
aktiviteter som tar intresset från idrottsaktiviteter och inte återvänder när träningen 
kan börja igen.

Tomelilla kommun beslutade tidigt att föreningar får ansöka om aktivitetsstöd utifrån 
2019 års underlag för att de inte ska tappa ekonomi, något som vi socialdemokrater 
står helt bakom. Risken är dock stor att många föreningar, när pandemin är över och 
deras träning kan bedrivas i normal utsträckning, har färre deltagare och därmed 
kommer få lägre bidrag för sina aktiviteter.  Det är oroande för såväl föreningarnas 
överlevnad som kommande generationers folkhälsa.

Forskning visar på ett tydligt samband mellan fysisk aktivitet och elevers resultat i 
skolan. Det borde därför finnas ett gemensamt intresse för kommunens skolor och 
idrottsföreningar att fler ungdomar har en fysisk sysselsättning på sin fritid.
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
3 maj 2021

Justerandes sign

§ 52 forts.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till kultur- och 
fritidsnämndens ordförande 

- Vilka åtgärder kommer Tomelilla kommun vidta för att få fler ungdomar att 
söka sig till och stanna kvar inom föreningslivet och fysisk aktivitet?

- Vilka insatser görs för att stärka folkhälsan hos kommunens ungdomar?

- Vilken hjälp och stöd kan föreningar i Tomelilla kommun förväntas från 
kommunen för att klara sin verksamhet när pandemin är över?”

Beslutsunderlag
Interpellation angående idrottande bland barn och unga, handlingsid: Ks 2021.1190.

_________

Beslutet skickas till:

Sara Anheden (S)

Alexander Verweij Svensson (M)

Balanslista/Patrik Månehall
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            TOMELILLA KOMMUN

Till/ Kommunfullmäktige Tomelilla kommun

       Kommunfullmäktigeledamot Linda Ekelund(V)

Svar på interpellation angående VoB Syd

1. Tomelilla kommun placerar barn, unga och familjer på boenden som drivs av Skånes 
Kommuners delägda bolag VoB Syd AB, vid olika tillfällen. I förhållande till folkmängd 
placerar Tomelilla kommun relativt sett mer än vår befolkning motsvarar hos VoB Syd AB. 
VoB Syd AB har en erkänt hög kvalitet och god kundnöjdhet som jag personligen gärna ser att 
vi placerar hos, när det är möjligt och det motsvarar de behov vi har i de enskilda fallen, som 
ju är vårt viktigaste fokus.
 

2. När det gäller skyddat boende har Skånes Kommuner eller SKR inget ramavtal med VoB Syd 
AB i dagsläget. Vad avser familjehemsvård finns ramavtal genom Skånes Kommuner. För 
placeringar av HVB-för barn och unga, så pågår upphandling vilken förväntas bli klar under 
denna månad. 

Under 2020 köpte Tomelilla kommun tjänster från VoB Syd AB för 1 753 151 kr. 

När det gäller köp av placeringar och behandlingar så är Tomelilla kommun likt alla 
kommuner bundna följa Lagen om offentlig upphandling. Vi tillämpar ramavtalsavrop 
beroende på vilka individuella behov som föreligger i varje enskilt fall. Skånes Kommuners 
jurister har i en analys i april 2020, fastslagit att VoB Syd AB behöver upphandlas för att 
kunna avropas. Upphandling av skyddat boende kommer göras av Skånes Kommuner under 
2022.

3. Under 2021 har Tomelilla kommun gjort placeringar för våldsutsatta på:
Kristianstads stad
Patia AB
Vejbyhem VoB AB
Landskrona stad 
Helsingsborgs stad

Charlotte Rosdala(C) Ordförande  Familjenämnden 
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
3 maj 2021

Justerandes sign

Kf § 61 Dnr KS 2021/89

Interpellation angående VoB Syd

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. Svar kommer att ges vid 
nästa fullmäktigesammanträde den 21 juni 2021.

Ärendebeskrivning
Linda Ekelund (V) har i interpellation ställd till familjenämndens ordförande 
Charlotte Rosdala (C) framfört följande:
”VoB Syd är ett vårdbolag som ägs av Skånes kommuner och Kommunalförbundet 
VoB Kronoberg. Vårdbolaget har två skyddade boenden, ett som tar emot vuxna 
samt medföljande barn som utsatts för våld i nära relation och ett som tar emot unga 
kvinnor som är utsatta för hedersvåld och förtryck. Under en tid har dessa boenden 
haft så få placeringar att de riskerar att läggas ned. Boendena startades efter 
uttryckliga önskemål från kommunerna i Skåne och Kronoberg, och håller hög 
kvalitet. Dock är det så att om kommunerna inte placerar i dessa boenden så kommer 
de inte att kunna drivas vidare.

För mig är det självklart att kommunerna i första hand ska använda sig av de 
alternativ som vi själva är med och äger och har inflytande över.

Mina frågor till Familjenämndens ordförande Lotta Rosdala:

 I vad mån placerar Tomelilla barn, familjer, tonåringar och våldsutsatta i de 
boenden som indirekt äger, dvs VoB Syds?

 Om dessa boende inte används, vad är anledningen till detta?

 Om Tomelilla inte använder VoB Syds boenden, vilka används då när 
våldsutsatta behöver placeras?”
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
3 maj 2021

Justerandes sign

§ 61 forts.

Beslutsunderlag
Interpellation angående VoB Syd, handlingsid: Ks 2021.1602.

_________

Beslutet skickas till:

Linda Ekelund (V)

Charlotte Rosdala (C)

Balanslista/Patrik Månehall
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2 juni 2021

Justerandes sign

Ks § 63 Dnr KS 2020/145

Antalet ledamöter i kommunfullmäktige 
2022-2026

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att Tomelilla kommunfullmäktige ska ha 41 ledamöter 
mandatperioden 2022–2026, det vill säga ett oförändrat antal i förhållande till 
mandatperioden 2018–2022.

Reservationer
Den sverigedemokratiska partigruppen (Per Gustafsson, Per-Olof Örnsved och 
Anders Rosengren) reserverar sig mot beslutet.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslöt den 14 december 2020 att tillsätta en särskild beredning 
för organisations- och arvodesfrågor. Beredningen fick i uppdrag att bland annat 
lämna förslag på antalet ledamöter i fullmäktige mandatperioden 2022–2026. 

Enligt direktivet ska beredningen lämna förslag på antalet ledamöter senast i oktober 
2021 eftersom kommunallagen 5 kap 7 § stadgar att beslut om att ändra antalet 
ledamöter i fullmäktige måste fattas senast i februari månad valåret.

Organisations- och arvodesberedningen har lagt upp sitt arbete på sådant sätt att de 
frågor som behöver vara klara först också behandlas först. Därför har frågan om 
antalet ledamöter i fullmäktige behandlats med förtur. 

Beredningen har diskuterat frågan vid tre sammanträden och en majoritet av 
beredningens ledamöter anser att Tomelilla kommunfullmäktige ska ha 41 ledamöter 
även under mandatperioden 2022–2026.

Kommunfullmäktige behöver enbart fatta beslut om antalet ledamöter i 
kommunfullmäktige om antalet ska förändras. Trots detta föreslår organisations- och 
arvodesberedningen att kommunfullmäktige ska ta upp frågan för behandling och 
besluta att nuvarande antal på 41 ledamöter kvarstår även mandatperioden 2022–
2026.
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2 juni 2021

Justerandes sign

§ 63 forts.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att Tomelilla kommunfullmäktige ska ha 41 ledamöter 
mandatperioden 2022–2026, det vill säga ett oförändrat antal i förhållande till 
mandatperioden 2018–2022.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 72/2021, handlingsid: Ks 2021.1464.

Tidigare behandling
Organisations- och arvodesberedningen § 1/2021:

Organisations- och arvodesberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige att 
Tomelilla kommunfullmäktige ska ha 41 ledamöter mandatperioden 2022–2026, det 
vill säga ett oförändrat antal i förhållande till mandatperioden 2018–2022.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 72/2021:

Kommunfullmäktige beslutar att Tomelilla kommunfullmäktige ska ha 41 ledamöter 
mandatperioden 2022–2026, det vill säga ett oförändrat antal i förhållande till 
mandatperioden 2018–2022.

Förslag till beslut under sammanträdet
Per Gustafsson (SD) yrkar på 31 ledamöter i kommunfullmäktige 2022-2026.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar enligt 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Omröstning begärs och följande beslutsordning fastställs:

Ja-röst för kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Nej-röst för Per Gustafssons (SD) förslag.

Omröstning
Med 10 ja-röster mot 3 nej-röster beslutar kommunstyrelsen enligt 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2 juni 2021

Justerandes sign

§ 63 forts.

Ja-röster: Per-Martin Svensson (M), Sven Gunnarsson (C), Sara Anheden (S), Anders 
Throbäck (S), Charlotte Rosdala (C), Ida Bornlykke (S), Ewa Carnbrand (M), Tina 
Bergström-Darell (S), Christian Schanner (C) och Tobias Högborg (C).

Nej-röster: Per Gustafsson (SD), Per-Olof Örnsved (SD) och Anders Rosengren 
(SD).

_________

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2 juni 2021

Justerandes sign

Ks § 56 Dnr KS 2020/179

Budget 2022 - Skattesats

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen för 2022 ska vara oförändrad, 20,61 
kronor.

Ärendebeskrivning
På uppdrag av kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande läggs härmed 
fram ett förslag om oförändrad skattesats, dvs 20,61 kronor. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen för 2022 ska vara oförändrad, 20,61 
kronor.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 92/2021, handlingsid: Ks 2021.2031.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 92/2021:

Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen för 2022 ska vara oförändrad, 20,61 
kronor.

Förslag på beslut under sammanträdet
Sara Anheden (S) och Per Gustafsson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag.

_________

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige   
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2 juni 2021

Justerandes sign

Ks § 57 Dnr KS 2020/179

Taxor och avgifter 2022

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anta taxor och avgifter för 2022 i enlighet med bifogat 
förslag, handlingsid: Ks 2021.2163.

Kommunstyrelsen beslutar uppdra till förvaltningen att till kommunfullmäktiges 
sammanträde den 21 juni utreda hur avgifter för hemtjänst och/eller hemsjukvård (s. 
11 Sammanställning avgifter och taxor - Tomelilla kommun 2022), nivå 0 om 380 kr, 
är beräknad.

Ärendebeskrivning
Respektive nämnd har tagit fram förslag till taxor och avgifter för sin verksamhet för 
år 2022. 

Ekonomiska konsekvenser
Taxor och avgifter utgör en del av de grundförutsättningar som budget 2022 är 
uppbyggd på.

Barnperspektivet
Barnperspektivet har beaktats i de fall taxor och avgifter berör barn.

Miljöperspektivet
Miljöperspektivet är inte aktuellt att beakta i detta beslut.

Uppföljning
Utfallet av fastställda taxor och avgifter följs upp i samband med de tre årliga 
uppföljningarna. 

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta taxor och avgifter för 2022 i enlighet med bifogat 
förslag.
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2 juni 2021

Justerandes sign

 § 57 forts.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, ekonomichef Elisabeth Wahlström, handlingsid: Ks 2021.2164.

Taxor och avgifter 2022, handlingsid: Ks 2021.2163.

Förslag på beslut under sammanträdet
Ida Bornlykke (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget att 
kommunstyrelsen ska uppdra till förvaltningen att till kommunfullmäktiges 
sammanträde den 21 juni utreda hur avgifter för hemtjänst och/eller hemsjukvård (s. 
11 Sammanställning avgifter och taxor - Tomelilla kommun 2022), nivå 0 om 380 kr, 
är beräknad.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar enligt Ida 
Bornlykkes (S) förslag.

_________

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige

Ekonomichef Elisabeth Wahlström

Nämndsekreterare Olof Hammar
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Kommunledningskontoret

Sammanställning avgifter och taxor - Tomelilla kommun 2022
När inget annat anges sker uppräkning enligt KPI (1980=100) med oktoberindex 2019 som utgångspunkt. Uppräkning för 
2022 fastställs utifrån KPI oktober 2021 vilket redovisas i december 2021.
 
Övergripande

Tillkommer  Förminskning eller förstoring plus 25 procent.
Kulört 80 gr postpapper/blad 0,30 Oförändrad
Kartongpapper/blad 0,30 Oförändrad
Häftning med klammer per ex 0,15 Oförändrad
Stämpling och 
vidimering/kopia

1,00 Oförändrad

Portokostnad

Kopierings- och portotaxa 2021 2022
Kopiering  (inklusive moms) Kronor Kronor

Enkelsidig kopiering
A5/kopia 1,70 Oförändrad
A4/kopia 1,70 Oförändrad
A3/kopia 1,80 Oförändrad
A2/kopia 50 Oförändrad
A1/kopia 62,50 Oförändrad
A0/kopia 75 Oförändrad
Dubbelsidig kopiering
A3/kopia 2,75 Oförändrad
A4/kopia 2,60 Oförändrad
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Kommunledningskontoret

Tomelilla kommun får ta ut ersättning för portokostnad om försändelsen väger mer än 50 gram samt för eventuell 
postförskottsavgift eller annan särskild kostnad för att med post, bud eller liknande förmedling sända den begärda 
handlingen eller kopian till mottagaren.
Avgiften fastställs utifrån kommunens portokostnader för det begärda utskicket.
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Kommunledningskontoret

Samhällsbyggnad

Upplåtelse av mark på offentlig plats 2021 2022
Avgift Minsta avgift Avgift                             Minsta avgift

A Kommersiellt syfte
A1 Försäljning
* – Kiosk, servering, salustånd, disk, ställ, 

fordon (ej dragfordon) och dylikt
Uppställningstid kl. 00-24
(byggnadslov erfordras)

9 kr/m2 per 
påbörjad vecka

450 kr Uppräknas med KPI

* – Kiosk, servering, salustånd, disk, ställ, 
fordon (ej dragfordon) och dylikt
Uppställningstid kl. 08-24

8 kr/m2 per 
påbörjad vecka

450 kr Uppräknas med KPI

A2 Annat
* – Cirkus

Brandvakt vid cirkusföreställning

Självkostnad för 
städning och 
förbrukningsavgifter

Räddningstjänstens 
prislista

Självkostnad för städning och 
förbrukningsavgifter

Räddningstjänstens prislista 
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2021 2022
* – Reklamanordning (affischer, tavlor, skyltmonter etc.) 450 kr per ansökan Uppräknas med KPI
* – Av kommunen, handels- eller köpmannaföreningar 

anordnade tillfälliga arrangemang av näringslivskaraktär, 
t ex långlördag, näringslivsdagarna m fl.

Ingen avgift Oförändrat

B Övrigt syfte
* – Byggnadsställning, bodar, upplag, avfallscontainer och 

dylikt
10 kr/m2 per påbörjad vecka 
eller grundavgift 20 050 kr plus 
2 kr/m² per påbörjad vecka. 
Lägsta alternativ tillämpas. 
Minsta avgift 450 kr

Uppräknas med KPI

C Ideellt och politiskt syfte
* – Försäljning för skolresor, luciafirande, julmarknad, 

teatermobilen, valmöten mm.
Ingen avgift Ingen avgift

Anmärkning – beräkning av debiterbar yta
Fall 1: När upplåten plats avgränsas med staket eller dylikt och verksamheten sker innanför avgränsningen, är debiterbar yta samma som den 
avgränsade ytan.
Fall 2: Vid kiosk, salustånd, disk, fordon, byggnadsställning, bodar, upplag, avfallscontainer och dylikt är debiterbar yta själva objektets yta + 
1 meter runt om objektet.
Fall 3: Möbler: Fritt stående bord med upp till fyra stolar räknas som 7 m2. Bord med stolar invid husvägg räknas som 5 m2.
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D Speciella avgifter

D 1 Trafikregleringar med åtföljande skyltning
* Vid kommersiellt och övrigt syfte

– Utförs arbetet utan undantag av samhällsbyggnad (gata-park)
Självkostnadspris Självkostnadspris

Vid ideellt syfte
– Utförs arbetet normalt av samhällsbyggnad (gata-park)
– Får arbetet utföras av arrangören om det finns av 
samhällsbyggnad godkänd skyltningsplan och utsedd 
ansvarig för skyltningen (underskrift av denne erfordras)

Självkostnadspris

Ingen avgift

Oförändrat 

Oförändrat
D 2 Avstängning av gata
(tillåtes endast undantagsvis)

– Vid kommersiellt och övrigt syfte 300 kr per påbörjad vecka Uppräknas med KPI
– Vid särskilda ideella och kommersiella arrangemang Ingen avgift Oförändrat 

Debiteringsprinciper
Debiteringen grundas på de uppgifter som angivits i ansökan till polisen om nyttjande av offentlig plats.
Debitering och krav sker i enlighet med kommunens normala rutiner.
Uppdelning i delbetalningar av markhyreskostnaden tillåts ej. Återbetalning av avgift för tillståndstid som icke utnyttjats sker ej.
Om inte tillståndsgivenverksamhet etableras på avsedd plats inom en månad efter tillståndets första giltighetsdag förfaller 
tillståndet. Samtidigt justeras kommunens krav ned till minsta avgift.

Samhällsbyggnadsnämnden har möjlighet att justera ner avgifter enligt denna taxa när särskilda skäl föreligger.
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Nyckelskåp                                        2021 2022
A Depositionsavgifter (momsbefriat) för 

nyckeln är
500 kr Oförändrat

Abonnemangsavgiften (exkl. moms) är 
för varje påbörjad månad:
1. för torghandlare(d.v.s. torghandelstid 
gäller)

75 kr/tillfälle Uppräknas med KPI

2. för gatukök och uteservering (d.v.s. 
tider utöver torghandelstid)

300 kr/månad Uppräknas med KPI

B

3. för arrangörer av tillställningar med 
särskilt tillstånd att använda torget

225 kr/tillfälle Uppräknas med KPI

Anm. I samband med Tomelilla marknad utgår ingen särskild avgift för nyttjande av nyckelskåp.

Regler
För att få använda nyckelskåpen erfordras tillstånd och nyckel. Tillståndet erhålls genom att nyttjaren skriver under en blankett 
där bl.a. dessa regler finns angivna. Nyckel erhålls mot lämnande av depositionsavgift. Tillstånd och nyckel lämnas av 
samhällsbyggnad. När nyttjaren erhållit tillstånd och nyckel, har vederbörande påbörjat ett kraftabonnemang. Abonnemanget 
upphör när nyckeln återlämnas. Vid upptäckt regelöverträdelse lämnas upplysning om dessa regler. Informationen skall 
bekräftas av den som fått upplysningen, genom påskrift på regelblanketten, jämför ovan. Avgift enligt taxa debiteras. Vid 
upprepad regelöverträdelse debiteras dubbla taxan per tillfälle.

64



Kommunledningskontoret

Tomtpriser 
(momsbefriat)
Gäller för gamla bostadsområden 
samt strötomter för småhus

2021 2022

Småhus (1) Hustyp Grundavgift 
(+ index 1,13)

Per m2 tomtyta
(+ index 1,13)

Grundavgift 
(+ index, KPI okt 
2021, fastställs dec 
2021)

Per m2 tomtyta 
(+ index, KPI okt 
2021, fastställs dec 
2021)

Tomelilla och Brösarps 
tätort

Gr 1

Gr 2

Andel i mark-
samfällighet

200 000 kr
(232 306 kr)

90 000 kr

110 kr
(81 kr)

+ 50 kr

+ 50 kr

Uppräknas enligt 
KPI

Uppräknas enligt KPI

Övriga orter Gr 1

Gr 2

Andel i mark-
samfällighet

75 000 kr

65 000 kr

+ 50 kr

+ 50 kr

+ 50 kr)

Uppräknas enl KPI Uppräknas enl KPI

Tryde/Tryde Eke har räknats i tomtprishänseende till tätorten Tomelilla (avgränsning öster om riksväg 19).
Flerfamiljshus Per m2 + indexuppräkning 1,13 Per m2 + indexuppräkning
Tomelilla tätort Andel i 

marksamfällighet
Grundpris 400 000 kr (454 327 kr) samt
100 kr/m2/tomtyta (114 kr)

Uppräknas enligt KPI

Industrimark 75 kr/m2/tomtyta Uppräknas enligt KPI
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(1) Vid köp av fastighet som är belägen inom verksamhetsområdet för VA-kollektivet och som är exploaterad före 1 januari 
1990 ska VA-anslutning ingå i fastighetspriset.
Gr 1 = Villafastigheter
Gr 2 = Radhus, kedjehus

För nya bostadsområden upprättas en kalkyl för varje område. Kalkylen ska omfatta exploateringskostnader och andra 
kostnader för kommunen. De sammanlagda kostnaderna fördelas på områdets tomter efter tomternas storlek. Priser på tomter 
som inte säljs exploateringsåret räknas upp med index.

(Index följer KPI med oktober 2007 som utgångsmånad, under 2020 är index 1,13. Index för 2022 fastställs utifrån 
KPI oktober 2021 vilket fastställs i december 2022.)

Felparkeringsavgift 2021 2021
Parkeringsförseelse
Stoppförbud enligt lokala trafikföreskrifter 600 kr Uppräknas enligt KPI
Handikapplats 1 000 kr Uppräknas enligt KPI
Busshållplats/kollektivkörfält 600 kr Uppräknas enligt KPI
Vägkorsning 600 kr Uppräknas enligt KPI
Övergångsställe 600 kr Uppräknas enligt KPI
Mot färdriktning 600 kr Uppräknas enligt KPI
Gång-/cykelbana 600 kr Uppräknas enligt KPI
P-förbud enligt lokala trafikföreskrifter 300 kr Uppräknas enligt KPI
Stått för länge 300 kr Uppräknas enligt KPI
Stopp- och P-förbud i terräng 300 kr Uppräknas enligt KPI

Byggnadsnämnden 2022
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Plan- och 
bygglovstaxa

2021 2022

Bygglov mm Sveriges kommuner och landstings (SKL) plan- och bygglovstaxa 2011
Justeringsfaktor N = 0,8

Taxan omfattar inte SKL:s lydelse om avgifter enligt lagen om brandfarliga och 
explosiva varor.

SKL Tabell 8, 10 stycket ersätts med lydelsen: Planavgift tas inte ut för tillbyggnad 
som understiger 20 % av huvudbyggnadens bruttoarea.

Tabell 8 planfaktorer (PF) ändras till: 
PF

Nybyggnad
PF

Tillbyggnad
PF

Ändring
Områdesbestämmelser 25 15 15
Detaljplan inklusive 
program

50 25 25

Fastighetsrättsliga 
åtgärder i detaljplan

30 20

Tabell med Planavgift för enbostadshus tas bort.

Tillägg tabell 14 Övriga åtgärder: ”Där prövning av bygglov för solcellspaneler och 
solfångare på en- och tvåbostadshus erfordras ska taxan för handläggning av ärendet 
vara 0 (noll) kronor.”

Oförändrad
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Timavgift kart- 
och 
mätverksamhet

900 kr Oförändrad
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Vård och omsorg
Avgifter för hemtjänst och/eller 
hemsjukvård

2021 2022

Hemtjänstavgiften beräknas enligt maxtaxan och kan bli som lägst 0 kr och som högst 2 139kr/mån (2020) beroende på 
inkomst och boendekostnad. Maxtaxan bestäms av riksdagen. De avgifter som räknas in i maxtaxan är: Hemtjänst, 
hemsjukvård, ledsagning, hemkörning av mat samt trygghetslarm. Minimibelopp (förbehållsbelopp) är ett schablonbelopp 
som bestäms av Socialstyrelsen. För 2021 är beloppet 5 373 kr för ensamstående och 4 540 kr vardera för sammanboende.
Nivå Schablontid Avgift (max)
0 Mindre än en timme 380 kr Beräknas enligt maxtaxan
1 1-3 timmar/månad 684 kr Beräknas enligt maxtaxan
2 4-9 timmar/månad 1 390 kr Beräknas enligt maxtaxan
3 10 timmar eller mer 2 138 kr Beräknas enligt maxtaxan

Övriga avgifter                                                                          2021                                            2022
Trygghetslarm 302 kr/månad Uppräknas enligt KPI
Samtalsavgifter trygghetslarm (ingår inte i maxtaxan) 50 kr/månad Uppräknas enligt KPI
Installationsavgift trygghetslarm (ingår inte i maxtaxan) 302 kr Uppräknas enligt KPI
Telefonservice (ingår i hemtjänst) 100 kr/månad Uppräknas enligt KPI
Avlösarservice/ledsagarservice * 25 kr/timme Uppräknas enligt KPI
Avlastning/korttidsboende 160 kr/dygn Uppräknas enligt KPI
Dagverksamhet Nybogatan 40 kr/dag Uppräknas enligt KPI
Tillfällig hemsjukvård 380 kr Uppräknas enligt KPI
Hyra av hjälpmedel 80 kr/mån Uppräknas enligt KPI
Hämtning av hjälpmedel (ingår inte i maxtaxan) 400 kr Uppräknas enligt KPI

*Om du har hemtjänst så är avlösarservice/ledsagarservice upp till 16 respektive 12 timmar gratis.
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Måltidskostnader särskilt boende (ingår inte i maxtaxan)  2021                                           2022
Middag inklusive efterrätt 72 kr/portion 74 kr/portion
Frukost eller kvällsmat 35 kr/portion 36 kr/portion
Eftermiddagskaffe 17 kr 18 kr
Måltidsabonnemang 3 653 kr/månad 3 720 kr/månad

Middagsabonnemang ordinärt boende                             2021                                              2022
Helt middagsabonnemang 2 500 kr/månad. I 

abonnemanget ingår en måltid 
per dag inklusive leverans till 
hemmet samtliga dagar under 
månaden.

2 520 kr/månad. I 
abonnemanget ingår en 
måltid per dag inklusive 
leverans till hemmet samtliga 
dagar under månaden.

Halvt middagsabonnemang 1 250 kr/månad. I 
abonnemanget ingår en måltid 
per dag inklusive leverans till 
hemmet i 15 dagar.

1 260 kr/månad. I 
abonnemanget ingår en 
måltid per dag inklusive 
leverans till hemmet i 15 
dagar.
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Avgifter inom LSS 2021 2022
Insatser till funktionsnedsatta är i stort sett avgiftsfria, men avgifter kan tas ut för måltider för barn på korttidstillsyn och 
korttidsvistelse. Nämnden ska se till att den enskilde får behålla tillräckliga medel för sina personliga behov (LSS§§19,20,21) och 
personkretsen ska garanteras goda levnadsvillkor (LSS §7). Måltider tillhandahålls av verksamheterna själva, inte måltidsverkstan.

Korttidstillsyn/vistelse frukost 12-17 år 15 kr Utgår från Konsumentverkets 
beräkningar

Korttidstillsyn/vistelse lunch/middag 12-17 år 33 kr Utgår från Konsumentverkets 
beräkningar

Korttidstillsyn/vistelse kvällsmål/mellanmål 12-17 år 16 kr Utgår från Konsumentverkets 
beräkningar

Korttidsvistelse heldygnskost 12-17 år 64 kr Utgår från Konsumentverkets 
beräkningar

Avgift för föräldrar vars barn (under 18 år) bor på bostad med 
särskild service för barn och unga

Beräknas enligt regler 
om underhållsstöd 
för var och en av 
föräldrarna

Beräknas enligt regler om 
underhållsstöd för var och en av 
föräldrarna
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Barn och utbildning
   
Maxtaxa förskola och fritidshem 2021 2022
Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg beräknas utifrån hushållets avgiftsgrundande inkomst. Den högsta 
inkomsten kommunen kan få ersättning för är 50 340 kr per månad.
Förskola/pedagogisk omsorg Avgiftstak Dock högst
Barn 1 3 % 1 510
Barn 2 2 % 1 007 kr
Barn 3 1 % 503 kr

Justeras i enlighet med 
Skolverkets anvisningar

Fritidshem/pedagogisk omsorg Avgiftstak Dock högst
Barn 1 2 % 1 007 kr
Barn 2 1 % 503 kr
Barn 3 1 % 503 kr

Justeras i enlighet med 
Skolverkets anvisningar

 
Förlorat busskort 2021 2022
Förlorat busskort för gymnasieelever 100 kr 100 kr
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Kultur och fritid

Simhallen 2021 2022
Entréavgift
Barn/ungdom 4-18 år 45 kr Uppräknas enligt KPI
Vuxen från 19 år 65 kr Uppräknas enligt KPI
Pensionärer 45 kr Uppräknas enligt KPI
Familj (2 vuxna + 2 barn) 170 kr Uppräknas enligt KPI
Familj (1 vuxen + 2 barn) 110 kr Uppräknas enligt KPI
Familj (1 vuxen + 3 barn) 140 kr Uppräknas enligt KPI
Årsavgift 
Barn/ungdom 4-18 år 1 100 kr Uppräknas enligt KPI
Vuxen från 19 år 1 600 kr Uppräknas enligt KPI
Pensionärer 1 100 kr Uppräknas enligt KPI
Familj (2 vuxna + 2 barn) 4 110 kr Uppräknas enligt KPI
Familj (1 vuxen + 2 barn) 2 600 kr Uppräknas enligt KPI
Familj (1 vuxen + 3 barn) 3 210 kr Uppräknas enligt KPI
Terminskort, vår eller höst
Barn/ungdom 4-18 år 650 kr Uppräknas enligt KPI
Vuxen från 19 år 950 kr Uppräknas enligt KPI
Pensionärer 650 kr Uppräknas enligt KPI
Familj (2 vuxna + 2 barn) 2 450 kr Uppräknas enligt KPI
Familj (1 vuxen + 2 barn) 1 550 kr Uppräknas enligt KPI
Familj (1 vuxen + 3 barn) 2 000 kr Uppräknas enligt KPI

Klippkort 12 ggr (betala för 10 ggr)                   2021                                      2022
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Barn/ungdom 4-18 år 450 kr Uppräknas enligt KPI
Vuxen från 19 år 650 kr Uppräknas enligt KPI
Pensionärer 450 kr Uppräknas enligt KPI
Familj (2 vuxna + 2 barn) 1 650 kr Uppräknas enligt KPI
Familj (1 vuxen + 2 barn) 1 050 kr Uppräknas enligt KPI
Familj (1 vuxen + 3 barn) 1 350 kr Uppräknas enligt KPI

Simskola badet 2021 2022
Babysim 1 000 kr Uppräknas enligt KPI
Minisim 1 000 kr Uppräknas enligt KPI
Simskola olika grupper 700 kr Uppräknas enligt KPI
Vattengympa pensionärer 500 kr Uppräknas enligt KPI
Badkalas/barnkalas 105 kr/person Uppräknas enligt KPI
Solrum
Solrum (45 min.) 50 kr Uppräknas enligt KPI
Solrum 12 kort 500 kr Uppräknas enligt KPI
Uthyrning
Stora bassängen/timme för boende i 
kommunen

Hyr ej ut Hyr ej ut

Stora bassängen/timme för övriga Hyr ej ut Hyr ej ut
Kombibassäng/timme för boende i 
kommunen

Hyr ej ut Hyr ej ut

Kombibassäng/timme för övriga Hyr ej ut Hyr ej ut
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Träningshyra/timme bidragsberättigad 
föreningsverksamhet som är registrerad i 
Tomelilla kommuns föreningsregister

45 kr Uppräknas enligt KPI

Föreningsaktivitet med avgift Träningshyra samt 20 % 
av avgiften

Uppräknas enligt KPI

För icke utnyttjad tid som inte avbeställts senast två (2) dagar före planerat användningstillfälle 
debiteras sedvanlig hallhyra

Friluftsbaden 2021 2022
Biljettpriser:
Dagbiljett
Vuxna 35 kr Uppräknas enligt KPI
Ungdom 6-16 år 25 kr Uppräknas enligt KPI
Barn under 6 år 5 kr Uppräknas enligt KPI
Säsongskort
Vuxna 350 kr Uppräknas enligt KPI
Ungdom 6-16 år 250 kr Uppräknas enligt KPI
Barn under 6 år 60 kr Uppräknas enligt KPI
Medföljare (gäller med barn upp till 10 år för 
icke badande)

120 kr Uppräknas enligt KPI

Simskola (4 veckor, sommar) 500 kr Uppräknas enligt KPI
Medföljareavgift
Simskola 0 kr Uppräknas enligt KPI
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Övrig tid (gäller med barn upp till 10 år för 
icke badande)

12 kr Uppräknas enligt KPI

Simskolan är avgiftsfri för barn 5-8 år förutsatt att någon av föräldrarna är skriven i Tomelilla kommun och att barnets 
deltagande motsvarar minst 70 % av undervisningstillfällena (de föreningar som bedriver sommarsimskola kompenseras med 
ordinarie simskoleavgift).

Sporthallarna, gymnastiksalarna och fritidslokaler 
Enskilda personer och föreningar inom kommunen

2021 2022

Stora hallen med omklädningsrum/timme 130 kr Uppräknas enligt 
KPI

Hela läktaren/timme, 20 % av entréavgifterna dock minst 135 kr Uppräknas enligt 
KPI

Halva läktaren/timme, 20 % av entréavgifterna dock minst 105 kr Uppräknas enligt 
KPI

Gymnastiksalar/timme 100 kr Uppräknas enligt 
KPI

Matsalen/timme 100 kr Uppräknas enligt 
KPI

Träningshyra/timme, stor hall, bidragsberättigad 
föreningsverksamhet

45 kr Uppräknas enligt 
KPI

Träningshyra/timme, gymnastiksal, bidragsberättigad 
föreningsverksamhet

25-30 kr Uppräknas enligt 
KPI

Uthyrning till utomstående
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Stora hallen med omklädningsrum/timme 500 kr Uppräknas enligt 
KPI

Läktaren 20 % av entréavgifterna, dock minst/timme 200 kr Uppräknas enligt 
KPI

Vid träningsläger, kurser/konferenser kan kultur- och fritidsnämnden göra separata avtal utanför ovannämnda priser med 
respektive hyresgäst. För icke utnyttjad tid som inte avbeställts två (2) dagar före planerat användningstillfälle debiteras 
sedvanlig hallhyra

Bibliotekstaxor 2021 2022
Om lånen inte lämnas tillbaka skickas en räkning. Om den sammanlagda avgiften uppgår till mer än 100 kronor spärras 
låntagaren från att låna tills skulden är betald.
Förseningsavgifter (Inga avgifter för barnböcker. Barn under 18 år undantas från förseningsavgifter.)
Media/vuxenböcker, tidskrifter, CD, etc. 2 kr/dag eller anskaffningsvärde 2 kr/dag eller anskaffningsvärde
Maximal förseningsavgift 300 kr/återlämningstillfälle 300 kr/återlämningstillfälle
Film 5 kr/dag 5 kr/dag
Fjärrlån 10 kr/media/dag 10 kr/media/dag
Ersättning för förkomna/förstörda medier
Böcker vuxen 225 kr eller anskaffningsvärde 225 kr eller anskaffningsvärde
Böcker barn 150 kr eller anskaffningsvärde 150 kr eller anskaffningsvärde
Tidskrift 50 kr 50 kr
CD-skiva Anskaffningsvärde Anskaffningsvärde
Texthäfte till CD 50 kr 50 kr
Ljud- eller talbok vuxen 225 kr eller anskaffningsvärde 225 kr eller anskaffningsvärde
Ljud- eller talbok barn 150 kr eller anskaffningsvärde 150 kr eller anskaffningsvärde
DVD Vuxen/barn 550 kr 550 kr
Språkkurser Anskaffningsvärde Anskaffningsvärde
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Energimätare 600 kr 600 kr
Övriga avgifter
Reservationer 0 kr 0 kr
Reservationer för fjärrlån 10 kr/media 10 kr/media
Ersättningar till andra bibliotek i samband 
med fjärrlån

Faktisk kostnad Faktisk kostnad

Ersättningskort 0 kr 0 kr
Kopiering/utskrift på bibliotek A3 s/v 6 kr/kopia 6 kr/kopia
Kopiering/utskrift på bibliotek A4 s/v 3 kr/kopia 3 kr/kopia

Kulturskoletaxor 2021 2022
Syskonrabatt: 50 % på grundavgiften. 
Reducerad avgift vid mer än en aktivitet: 50 % på grundavgiften.
Grundavgift per ämne 275 kr Uppräknas enligt KPI
Instrumenthyra 325 kr Uppräknas enligt KPI

Taxor för konsthallen 2021 2022
Pedagogisk verksamhet
Öppna visningar, visningar för barn och 
vuxna samt workshop är kostnadsfri

Kostnadsfritt Kostnadsfritt

Andra kommuner och externa aktörer
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Öppna visningar 0 kr 0 kr
Visningar vuxna 800 kr Uppräknas enligt KPI
Visningar barn/unga t.o.m. 18 år 400 kr Uppräknas enligt KPI
Workshop 300 kr Uppräknas enligt KPI
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Kulturtaxor
(Kulturhuset tar ut kostnader för externa 
aktörer som lånar lokalerna på kvällstid).

2021 2022

Hyreskostnad
Föreningar som är registrerade i 
Tomelilla kommuns föreningsregister

Ingen kostnad vid lån av lokalerna på 
kvällstid. Vid behov utgår 
vaktmästarkostnader på 300 kr/timme.

Uppräknas enligt KPI

Övriga intressenter Hyreskostnaden 550 kr/tillfälle + 50 
kr/timme + ev. vaktmästarkostnader på 
300 kr/timme.
Vaktmästarkostnad utgår då ommöblering 
eller annat iordningställande krävs för den 
inhyrda verksamheten.

Uppräknas enligt KPI

Lotteritillståndsavgift 2021 2022
Lotteritillståndsavgift 
för kommunala lotterier

300 kr 300 kr

Anm. Ideella och allmännyttiga föreningar kan efter ansökan få tillstånd att anordna lotterier inom Tomelilla kommun.

Torghandel och Tomelilla marknad 2021 2022
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Torghandel 0 kr 0 kr
Sommarmarknad
Lösplats, per löpmeter (minst 3 m) 150 kr Uppräknas enligt KPI
Demonstrationsplats 800 kr Uppräknas enligt KPI
Elanslutning 100 kr Uppräknas enligt KPI
Tivoli (södra delen av Gustafs torg) 5 dagar Avtal via förhandling Avtal via förhandling

Höstmarknad
Lösplats, per löpmeter (minst 3 m) 150 kr Uppräknas enligt KPI
Demonstrationsplats 800 kr Uppräknas enligt KPI
Elanslutning 100 kr Uppräknas enligt KPI
Tivoli (södra delen av Gustafs torg) 5 dagar Avtal via förhandling Avtal via förhandling
*) Handlare med fast verksamhet inom verksamhetsområdet, för egen försäljning, direkt utanför affären, på egen begäran
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2 juni 2021

Justerandes sign

Ks § 58 Dnr KS 2020/179

VA-taxa 2022

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar fastställa taxa för vatten och avlopp för 
verksamhetsåret 2022 enligt förslag, handlingsid, Ks 2021.2161.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutar fastställa taxa för vatten och avlopp för 
verksamhetsåret 2022 enligt förslag, handlingsid, Ks 2021.2161.

Ekonomiska konsekvenser
Den föreslagna taxan utgår från de kostnader som VA kollektivet beräknas ha 
kommande verksamhet.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv.

Uppföljning
Utfallet av taxan följs upp i samband med de tre årliga uppföljningstillfällena.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar fastställa taxa för vatten och avlopp för 
verksamhetsåret 2022 enligt förslag, handlingsid, Ks 2021.2161.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, ekonomichef Elisabeth Wahlström, handlingsid: Ks 2021.2162.

VA- taxan för Tomelilla kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, 
handlingsid: Ks 2021.2161.
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2 juni 2021

Justerandes sign

§ 58 forts.

VA taxa 2022 för Tomelilla kommun, Österlen VA AB § 31 2021-03-11, handlingsid: 
Ks 2021.2160.

Tidigare behandling
Österlen VA AB § 31/2021:

Styrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige i Tomelilla fastställa taxan för vatten 
och avlopp för verksamhetsåret 2022 enligt Österlen VA:s förslag.

_________

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige
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VA-taxa 2022 
 

för Tomelilla kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 
Godkänd av kommunfullmäktige den xxxx 2021. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden i Tomelilla kommun är huvudman. Huvudman betyder att man äger 
den allmänna vatten- och avloppsanläggningen. Avgifter enligt denna taxa ska betalas till 
Tomelilla kommun. 
 

§ 1  
För att täcka nödvändiga kostnader för Tomelilla kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning ska fastighetsägare eller annan avgiftsskyldig inom verksamhetsområdet betala 
avgifter enligt denna taxa. 

Avgiftsskyldig är även den som enligt 2, 4 och 5 §§ lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) 
jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ändamålet dagvatten gata (Dg) är även den som 
ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i 
lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda. 
 

§ 2   
Avgifterna består av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. 
 

§ 3  
Förklaring av de olika fastighetstyperna:  
 
Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat 
bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med bostadsfastighet jämställs fastighet som 
uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för 
vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt.  

Exempel på sådana byggnader är: 
Kontor   Förvaltning  Sjukvård   
Butiker   Utställningslokaler Stormarknader 
Hotell   Restauranger  Sporthallar 
Hantverk  Småindustri  Utbildning 
 
 
Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat 
bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan 
jämställs med bostadsfastighet. 
 
Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu 
bebyggts. 
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Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I 
bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, där begreppet lägenhet inte är användbart, 
räknas varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 21054:2009 som en 
lägenhet. 
 
Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) redovisas som 
allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar 
sådan mark. 
 

§ 4  

4.1  Avgift tas ut för följande ändamål: 

Ändamål Anläggningsavgift Brukningsavgift 

V, vattenförsörjning Ja Ja 

S, spillvattenavlopp Ja Ja 

Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet Ja Nej 

Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark Ja Nej 

 
4.2  Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df börjar gälla när huvud-
mannen upprättat förbindelsepunkt och informerat fastighetsägaren om förbindelsepunktens 
läge. 

Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, börjar 
avgiftsskyldighet gälla när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och 
fastighetsägaren informerats om detta. 
 
4.3  Avgiftsskyldighet för Dg börjar gälla när åtgärder för bortledande av dagvatten blivit 
utförda och fastighetsägaren informerats om detta. 
 
4.4  Avgiftsskyldighet för Dg gäller även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i 
ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är 
uppfyllda.  
 
4.5  Anläggningsavgift ska beräknas enligt taxa som gäller när avgiftsskyldighet börjar gälla. 
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Anläggningsavgifter (§§ 5–13) 

 
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt 

 

§ 5   
5.1  Anläggningsavgift för bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet ska betalas enligt 
följande: 
 

  Utan moms Med moms 

a) en avgift för framdragning av varje uppsättning 
servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och 
Df 

55 516 kr 
 

69 395 kr 
 

b) en avgift för upprättande av varje uppsättning 
förbindelsepunkter för V, S och Df, 

41 990 kr 
 

52 488 kr 
 

c) en avgift per lägenhet 27 159 kr 
 

33 949 kr 
 

d)* en grundavgift för bortledande av Df, om 
bortledande av dagvatten sker utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättats. 

9 762 kr 
 

12 203 kr 
 

* Avgift enligt 5.1 d) tas inte ut om avgift tas ut för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall avgift enligt 
5.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och 5.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning och 
förbindelsepunkt inte lagts respektive upprättats. 
 
5.2  Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, ska avgifter enligt 5.1 a) delas 
lika mellan fastigheterna. 
 
5.3  Antalet lägenheter bestäms enligt beviljat bygglov, eller efter annan ritning eller uppmätning 
som huvudmannen godkänner. 
 
5.4  Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, ska 
avgifter betalas enligt 5.1 a) och b). 
 
5.5 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på 
fastighet ska avgift betalas enligt 5.1 c) för varje tillkommande lägenhet. 
 
5.6 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för 
Df upprättats, ska avgift betalas enligt 5.1 d). 
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§ 6   

6.1 Anläggningsavgift för annan fastighet ska betalas enligt följande:  

 

  Utan moms Med moms 

a) 
 

en avgift för framdragning av varje uppsättning 
servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och 
Df 

55 516 kr 
 

69 395 kr 
 

b) 
 

en avgift för upprättande av varje uppsättning 
förbindelsepunkter för V, S och Df 

41 990 kr 
 

52 488 kr 
 

c) 
 

en avgift per m2 tomtyta 13,10 kr 
 

16,40 kr 
 

d)* 
 

en grundavgift för bortledande av Df, om 
bortledande av dagvatten sker utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättats. 

9 762 kr 
 

12 203 kr 
 

* Avgift enligt 6.1 d) tas inte ut om avgift tas ut för Df enligt 6.1 a) och b). Om avgift enligt 6.1 d) 
tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) och 6.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning och 
förbindelsepunkt inte lagts respektive upprättats. 
 
Finns inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, se § 8. 
 
6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, ska avgifter enligt 
6.1 a) delas lika mellan fastigheterna. 
 
6.3 Tomtytan består av fastighetens area enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan 
karta som huvudmannen godkänner. 
 
6.4 Om godtagbar säkerhet ställs, kan huvudmannen ge anstånd med betalningen för 
tomtyteavgift för den mark som till vidare inte används på fastigheten.  

Anstånd ges för viss tid, högst 10 år. Om en fastighet ombildas under tiden anståndet gäller och 
mark frångår fastigheten ska anståndet upphöra och resterande tomtyteavgift ska betalas.  Obetalt 
belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den dag anståndet beviljades 
tills anståndet upphör, därefter betalas dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen. 
 
6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter ska 
avgifter betalas enligt 6.1 a) och b).  
 
6.6 Ökas fastighets tomtyta, ska avgift betalas enligt 6.1 c) för tillkommande tomtyta.  
 
6.7  Tillkommer bortledande av Df till allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df 
har upprättats, ska avgift betalas enligt 6.1 d). 
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§ 7   

7.1  För obebyggd fastighet ska del av anläggningsavgift betalas, enligt följande: 

 

  Bostadsfastighet  Annan fastighet 

Servisavgift 5.1 a) 100% 6.1 a) 100% 

Avgift per uppsättning FP  5.1 b) 100% 6.1 b) 100% 

Lägenhetsavgift 5.1 c) 0%  -  

Tomtyteavgift -  6.1c) 70% 

Grundavgift för Df, om 
FP för Df inte upprättats  

5.1 d) 100% 6.1 d) 100% 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

 
7.2 Bebyggs obebyggd fastighet ska resterande avgifter betalas enligt följande: 

  Bostadsfastighet  Annan fastighet 

Tomtyta   6.1.c) 30% 

Lägenhetsavgift 5.1 c)  100% -  

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.  
 

§ 8   

8.1 Finns inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, ska avgifterna reduceras 
enligt följande: 

Avgifter för framdragen servisledning 

En ledning 80% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Två ledningar 90% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Tre ledningar 100% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

 
Övriga avgifter 

  V S Df Dg 

Avgift per uppsättning FP 5.1 b)  30% 60% 10% - 

Lägenhetsavgift 5.1 c) 30% 60% - 10% 

Grundavgift Df utan FP 5.1 d) - - 100% - 

Avgift per uppsättning FP 6.1 b)  30% 60% 10% - 

Tomtyteavgift 6.1 c) 30% 60% - 10% 

Grundavgift Df utan FP 6.1 d) - - 100% - 

För Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 d) respektive 5.1 e), eller 6.1 b) respektive 6.1 d). 
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.  
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8.2 Börjar avgiftsskyldighet gälla för ändamål, där avgiftsskyldighet inte tidigare funnits, ska 
avgifter betalas enligt 8.1. 
 
8.3 Fastighetsägare som begär att en servisledning upprättas senare än övriga servisledningar 
ska betala avgift enligt 8.1 samt en etableringsavgift på 50% av avgiften enligt 5.1 a) eller 6.1 a).  
 

§ 9  
Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska betala 
anläggningsavgift enligt följande: 

 Utan moms Med moms 

en avgift per m2 allmän platsmark för ordnande av 
dagvattenbortledning från hårdgjord yta 

10,18 kr/m2 
 

12,73 kr/m2 
 

en avgift per m2 allmän platsmark för ordnande av 
dagvattenbortledning från grönytor 

1,02 kr/m2 
 

1,27 kr/m2 
 

 

§ 10  
Avgifter enligt §§ 5–6 är baserade på indextalet juli 2018 i konsumentprisindex, KPI. När detta 
index ändras, har huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en 
gång årligen. 
 

§ 11  
Om kostnaden för att förse någon eller några fastigheter med vatten och avlopp avviker avsevärt 
från fastigheterna i verksamhetsområdet i övrigt, ska avgifter betalas enligt särskilt antagen 
särtaxa, enligt lagen om allmänna vattentjänster. 

Är det inte rimligt att beräkna avgift enligt §§ 5–8 för någon fastighet får huvudmannen i stället 
komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 
 

§ 12  
12.1 Avgift ska betalas inom tid som anger i räkning, därefter betalas dröjsmålsränta enligt 6 § i 
räntelagen. 
 
 
12.3  
Om anläggningsavgiften är tyngande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och andra 
omständigheter så kan fastighetsägaren begära att avgiften delas upp på årliga inbetalningar under 
viss tid, som längst tio år, enligt 36 § lagen om allmänna vattentjänsten. Fastighetsägaren ska 
kunna säkerställa en godtagbar säkerhet. Från och med första betalningen ska ränta på det 
obetalda belopp betalas enligt 5 § räntelagen, på den del av beloppet som skulle varit betalt  
betalas ränta enligt 6 § i räntelagen. 
 
12.4 Om bygglov meddelats för ändrat förhållande eller när det ändrade förhållandet inte kräver 
bygglov, exempelvis vid ökning av tomtyta, finns avgiftsskyldighet enligt 5.5, 6.6 eller 7.2.  
Fastighetsägaren ska omgående anmäla till huvudmannen när det ändrade förhållandet börjat 
gälla. Försummar fastighetsägaren anmälningsplikten, ska dröjsmålsränta betalas enligt 12.2 ut för 
tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet började gälla och fram tills 
tilläggsavgiften betalas. 
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§ 13   
13.1 Om huvudmannen, efter fastighetsägaren begäran, godkänner att ledningarna läggs på 
annat sätt eller med andra installationer än vad huvudmannen bedömt nödvändiga, ska 
fastighetsägaren betala kostnaderna för detta. 
 
13.2 Om huvudmannen, efter fastighetsägaren begäran, godkänner att ny servisledning läggs 
istället för den befintliga, ska fastighetsägaren betala kostnaderna för dels den nya 
servisledningens allmänna del med avdrag som är rimligt med hänsyn till den gamla 
servisledningens ålder och skick, dels för att ta bort den gamla servisledningens allmänna del.  
 
13.3 Anser huvudmannen att det är nödvändigt att lägga ny servisledning i stället för och med 
annat läge än befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för 
fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med ett rimligt avdrag med 
hänsyn till den gamla servisledningens ålder och skick. 
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Brukningsavgifter (§§ 14–22)    
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

 

§ 14 
14.1 Brukningsavgift för bebyggd fastighet ska betalas per fastighet enligt följande: 

a) Fast avgift per år och mätare Utan moms Med moms 

2,5 m3/h i 1- och 2- bostadshus samt övriga  
fastigheter med årsförbrukning < 300 m3  
 
2,5 m3/h i övriga fastigheter 
 
6,0 m3/h (DN25)  
 
10 m3/h (DN40)    
 
15 m3/h (DN50) 
    
25 m3/h (DN65) 
    
40 m3/h (DN80) 
    
60 m3/h (DN100) 

 
3 117 kr 

 
7 739 kr 

 
18 542 kr 

 
30 877 kr 

 
46 328 kr 

 
77 178 kr 

 
123 481 kr 

 
185 260 kr 

 
3 896 kr 

 
9 674 kr 

 
23 178 kr 

 
38 597 kr 

 
57 910 kr 

 
96 472 kr 

 
154 351 kr 

 
231 575 kr 

b) Rörlig avgift per m3 levererat   

vatten & avlopp 
 
avlopp 
 
vatten 

30,90 kr 

18,54 kr 

 12,36 kr 

38,63 kr 

23,18 kr 

15,45 kr 

c) Dagvattenavgift    

per år och varje påbörjat 100-tal m2 tomtyta 0 kr 0 kr 

Brukningsavgift ska inte betalas för obebyggd fastighet. 
 
 
14.2 Finns inte avgiftsskyldighet för samtliga ändamål i 4.1 reduceras avgifterna enligt följande:  
 

  V S Df Dg 

Fast avgift 14.1 a 40 % 60 % - - 

Avgift per m3 14.1 b 40 % 60 % - - 

Avgift efter tomtyta 14.1 c 0 % 0 % 100 % - 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
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14.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Har 
huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte ska 
bestämmas genom mätning, tas avgift enligt 14.1 b) ut efter en uppskattad förbrukning om 200 
m3/lägenhet och år i permanentbostad och med 100 m3/lägenhet och år för fritidsbostad. Den 
fasta avgiften enligt 14.1 a) tas ut för fastigheter med en eller två lägenheter. 
  
14.4 För byggvatten ska brukningsavgift betalas enligt 14.1 b). Om mätning inte sker, antas den 
förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m3 per lägenhet. Avgiften för påsläpp av vatten enligt § 
16.1 tillkommer. 
 
14.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) ska en årlig avgift betalas 
motsvarande 50 % av den fasta avgiften enligt 14.1 a). Parallellkopplade vattenmätare räknas som 
ett mätställe. 
 
14.6 Om fastighetsägare eller huvudman misstänker att om att mätaren inte visar rätt, ska 
huvudmannen undersöka mätaren. Undersökningen följer SWEDACs föreskrifter om vatten- 
och värmemätare, STAFS 2007:2. 

Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, får huvudmannen 
uppskatta förbrukningen. 

Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller 
huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos Mark- och 
Miljödomstolen.  
 
14.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren godkänns, ska 
fastighetsägaren betala undersökningen enligt § 16. 
 
14.8 För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till dagvattenledning 
(kylvatten o d), ska betalas avgift med 10 % av avgiften enligt 14.1 b). 

 

§ 15  
I de fall avloppsnätet tillförs större mängd spillvatten än levererad vattenmängd eller avleds inte 
hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet ska avgift för spillvatten betalas för den 
mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet. 

Mängden bestäms genom mätning av vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som 
huvudmannen och fastighetsägaren kommer överens om. Mätningen betalas av fastighetsägaren. 

Om en fastighet använder annat dricksvatten än huvudmannens och släpper ut förbrukat vatten 
till huvudmannens spillvattenanläggning, ska mätning göras på fastighetens dricksvatten-
anläggning. Utformning av mätplats samt villkor enligt ABVA.  

En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten ska debiteras efter annan grund än efter 
levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är stor. 
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§ 16 
16.1  Har fastighetsägaren begärt att huvudmannen ska vidta åtgärd eller om huvudmannen 
stängt av eller reducerat vattentillförseln på grund av att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet 
utgår avgifter med: 
 
 

 Utan moms Med moms 

Nedtagning av vattenmätare 808 kr 1 009 kr 

Uppsättning av vattenmätare 808 kr 1 009 kr 

Avstängning av vatten 808 kr 1 009 kr 

Påsläpp av vatten 808 kr 1 009 kr 

Uppsättning och nedtagning av  
strypbricka i vattenmätare 

1 000 kr 1 250 kr 

Undersökning av vattenmätare 1 465 kr 1 831 kr 

Tömning av vattenmätarbrunn 508 kr 635 kr 

Besök i onödan 1 000 kr 1 250 kr 

Avläsning på grund av utebliven självavläsning 
trots påminnelse 

1 000 kr 1 250 kr 

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras ett 
tillägg om 100 % av ovan angivna belopp. 

 
16.2   
Fastighetsägare, som avleder spillvatten med föroreningshalter som överstiger de som finns i 
normalt hushållsspillvatten eller som avleder mer svårbehandlade föroreningar, ska utöver fast 
och volymberoende avgift betala en särskild reningsavgift. Denna avgift ska täcka de extra 
kostnader som behandling och hantering som sådant spillvatten medför. Om avloppsvattnets 
innehåll avsevärt avviker från normalt hushållsvatten eller att va-förhållandena i övrigt avsevärt 
avviker, görs ett industriavtal. I industriavtalen ligger föroreningsgraden till grund för debitering. 
Överhaltsavgift betalas enligt följande: 
 

  Normalhalt  Överhaltsavgift 
utan moms 

SS, suspenderad substans 260 g/m3 4 kr/kg 

BOD7, biokemisk syreförbrukning  300 g/m3 5 kr/kg 

Ptot, totalfosfor 14 g/m3 40 kr/kg 

Ntot, totalkväve 40 g/m3 75 kr/kg 
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16.3 Avgifter för mottagning av slam utgår med: 

 Utan moms Med moms  

Icke avvattnat slam 128 kr/m3 
 

160 kr/m3 

Komprimerat slam 175 kr/m3 
 

219 kr/m3 
 

16.4 
Om dagvatten tillförs spillvattennätet 6 månader efter skriftlig begäran om omkoppling utgår 
följande avgifter: 

Ansluten hårdgjord yta m2 Utan moms  Med moms 

0 -1 000 m2 7 752 kr 9 690 kr 

1 001 – 2 000 m2  10 520 kr 13 151 kr 

2 001 – 4 000 m2 20 949 kr 26 186 kr 

4 001 -  26 302 kr 32 878 kr 

 

§ 17  
Om kostnaden för att förse någon eller några fastigheter med vatten och avlopp avviker avsevärt 
från fastigheterna i verksamhetsområdet i övrigt, ska avgifter betalas enligt särskilt antagen 
särtaxa, enligt lagen om allmänna vattentjänster. 
 

Är det inte rimligt att beräkna avgift enligt §§ 14–16 för någon fastighet, får huvudmannen i 
stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 
 

§ 18 
Avgift enligt 14.1 a) och c) debiteras i efterskott per månad, varannan månad, kvartal, tertial eller 
halvårsvis enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt 14.1 b) debiteras i efterskott enligt 
mätning av förbrukad vattenmängd eller på annan grund som anges i §§ 14 och 15. 

Betalas inte räkningen i tid ska dröjsmålsränta betalas enligt 12.2. Huvudmannen får debitera 
uppskattade förbrukning om inte mätaravläsning skett inför varje debitering. Avläsning och 
debitering kan även ske på fastighetsägaren begäran i samband med ägarbyte.  
 

§ 19 
Har fastighetsägare begärt att huvudmannen ska göra en åtgärd för att underlätta eller möjliggöra 
användandet av anläggningen eller har fastighetsägaren av andra själ begärt en särskild åtgärd, får 
huvudmannen komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens 
storlek. 
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§ 20 
Avgifter enligt § 14 är baserade på indextalet juli (2018) i konsumentprisindex, KPI. När detta 
index ändras får huvudmannen reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång 
årligen. 
 
 

Taxans införande 
 
§ 21 
Denna taxa gäller från och med 2022-01-01. Brukningsavgifter, enligt 14.1, 14.4 och 14.8 samt 
§15, mätning hos fastighetsägare, gäller för den mängd vatten som levereras och den mängd 
spillvatten som släpps ut från och med taxans införande.  

* * * 
 

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen gällande användning och tolkning av 
denna taxa prövas av Mark- och Miljödomstolen enligt § 53 lagen om allmänna vattentjänster. 
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2 juni 2021

Justerandes sign

Ks § 59 Dnr KS 2020/179

Mål och budget 2022 med plan för 2023-
2024

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anta budget 2022 med plan för 2023-2024 handlingsid; 
Ks 2021.2158.

Kommunfullmäktige beslutar att de finansiella målen i detta dokument tillsammans 
med de av nämndernas och styrelsens föreslagna verksamhetsmål för god ekonomisk 
hushållning utgör god ekonomisk hushållning för Tomelilla kommun.

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa resultat- och balansbudget 2022-2024 i 
enlighet med förslaget i detta dokument.

Kommunfullmäktige beslutar att anta drifts- och investeringsbudget för 2022 i 
enlighet med förslaget i detta dokument.

Kommunfullmäktige beslutar om en låneram på 350 mnkr för 2022. 

Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Österlenhem 
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 500 mnkr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader och att såsom för egen skuld ingå borgen för Tomelilla 
Industriaktiebolags låneförpliktelser upp till ett totalt värde om 30 mnkr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader.

Kommunfullmäktige beslutar att borgensavgifter för nya lån behandlas individuellt 
och enligt gällande finansreglemente. Lån upptagna före 2013 med kommunal 
borgen föreslås behålla avgiften på 0,3 %. 

Kommunfullmäktige beslutar att ingen reservering till resultatutjämningsreserven ska 
göras i budget 2022.

Kommunfullmäktige beslutar att medge kommunstyrelsen att använda upp till 30 
mnkr för omsättningstillgångar.

Särskilda uppdrag

 En uppföljning av fritidschecken och ungdomssatsningen sker till kultur och 
fritidsnämnden senast i oktober 2022.

 Analys av arbetet med utfasning av plastprodukter sker till 
samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen senast i juni 2022.
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2 juni 2021

Justerandes sign

§ 59 forts.

 Förebyggandearbete IFO/Polis redovisas senast april 2022 till 
familjenämnden och kommunstyrelsen.

 Analys av hur medel för trygghetsskapande åtgärder ska fördelas inom 
investerings- respektive driftbudget redovisas till kommunstyrelsen i februari 
2022.

 En återrapport samt analys av möjlig väg för att öka andel närproducerade 
livsmedel redovisas till samhällsbyggnadsnämnden i april 2022.

 En återrapport samt analys och prognos med förslag på kommunens fortsatta 
mål och satsningar för hållbarhetsarbete inom miljöområdet. Utgå från 
nuvarande kriterier tillsammans med en prognos för framtida kriterier i 
Aktuell Hållbarhets ranking. Redovisas till kommunstyrelsen i oktober 2021.

Deltar inte i beslutet
Den socialdemokratiska partigruppen (Sara Anheden, Ida Bornlykke, Anders 
Throbäck och Tina Berström-Darell) och den sverigedemokratiska partigruppen (Per 
Gustafsson, Per-Olof Örnsved och Anders Rosengren) deltar inte i beslutet.

Ärendebeskrivning
Mål och budget för 2022, med plan 2023-2024, för Tomelilla kommun, kommer att 
behandlas på kommunstyrelsen den 2 juni 2021 och i kommunfullmäktige 21 juni 
2021. Dokumentet ”Mål och Budget 2022 med plan 2023-2024 för Tomelilla 
kommun” innehåller förslag till resultat, -drift och balansbudget, investeringsbudget 
och förslag till mål för god ekonomisk hushållning.

Beslutet innebär:

 Fastställande av finansiella och verksamhetsmål för god ekonomisk 
hushållning 2022

 Fastställande av resultat- och balansbudget för 2022-2024
 Fastställande av ramar för driftsbudget 2022
 Fastställande av låneram för år 2022
 Fastställande av borgensramen och borgensavgift för kommunala bolag 

för år 2022
 Fastställande av eventuell reservering till resultatutjämningsreserven
 Beslut om särskilda uppdrag
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2 juni 2021

Justerandes sign

§ 59 forts.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget innebär att Tomelilla kommun har en god ekonomisk hushållning med ett 
resultat på 2 % av skatter och statsbidrag. 

Barnperspektivet
Förslaget innehåller särskilda satsningar för att stärka arbetet ur ett barn- och 
ungdomsperspektiv.

Miljöperspektivet
Förslaget innehåller satsningar som bland annat innebär lägre miljöpåverkan.

Uppföljning
Budgeten kommer att följas upp vid tre tillfällen under kommande år.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta budget 2022 med plan för 2023-2024 handlingsid; 
Ks

Kommunfullmäktige beslutar att de finansiella målen i detta dokument tillsammans 
med de av nämndernas och styrelsens föreslagna verksamhetsmål för god ekonomisk 
hushållning utgör god ekonomisk hushållning för Tomelilla kommun.

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa resultat- och balansbudget 2022-2024 i 
enlighet med förslaget i detta dokument.

Kommunfullmäktige beslutar att anta drifts- och investeringsbudget för 2022 i 
enlighet med förslaget i detta dokument.

Kommunfullmäktige beslutar om en låneram på 350 mnkr för 2022. 

Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Österlenhem 
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 500 mnkr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader och att såsom för egen skuld ingå borgen för Tomelilla 
Industriaktiebolags låneförpliktelser upp till ett totalt värde om 30 mnkr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader.

Kommunfullmäktige beslutar att borgensavgifter för nya lån behandlas individuellt 
och enligt gällande finansreglemente. Lån upptagna före 2013 med kommunal 
borgen föreslås behålla avgiften på 0,3 %. 
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2 juni 2021

Justerandes sign

§ 59 forts.

Kommunfullmäktige beslutar att ingen reservering till resultatutjämningsreserven ska 
göras i budget 2022.

Kommunfullmäktige beslutar att medge kommunstyrelsen att använda upp till 30 
mnkr för omsättningstillgångar.

Särskilda uppdrag

 En uppföljning av fritidschecken och ungdomssatsningen sker till kultur och 
fritidsnämnden senast i oktober 2022.

 Analys av arbetet med utfasning av plastprodukter sker till 
samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen senast i juni 2022.

 Förebyggandearbete IFO/Polis redovisas senast april 2022 till 
familjenämnden och kommunstyrelsen.

 Analys av hur medel för trygghetsskapande åtgärder ska fördelas inom 
investerings- respektive driftbudget redovisas till kommunstyrelsen i februari 
2022.

 En återrapport samt analys av möjlig väg för att öka andel närproducerade 
livsmedel redovisas till samhällsbyggnadsnämnden i april 2022.

 En återrapport samt analys och prognos med förslag på kommunens fortsatta 
mål och satsningar för hållbarhetsarbete inom miljöområdet. Utgå från 
nuvarande kriterier tillsammans med en prognos för framtida kriterier i 
Aktuell Hållbarhets ranking. Redovisas till kommunstyrelsen i oktober 2021. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, ekonomichef Elisabeth Wahlström, handlingsid: Ks 2021.2159.

Mål och budget 2022 med plan 2023-2024, handlingsid: Ks 2021.2158.

Nämndernas remissyttrande inklusive mål för god ekonomisk hushållning, 
handlingsid: Ks 2021.2157.

_________

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige
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TomelillaAlliansen 

Politisk budgetinriktning 2022 

Möjligheter 

Kommuninvånarna ska känna att Tomelilla kommun är en bra kommun – att bo och leva i, som 

möjliggör för våra invånare att förverkliga sina idéer och leva ett gott innehållsrikt liv, där våra 

invånare kan känna stor delaktighet och har möjlighet till dialog och ökat inflytande. 

Ambitionen är att Tomelilla på Österlen ska bli en av Skånes bättre boende och företagarkommuner. 

Vi ser att vägarna dit är förändring av inre arbetssätt i förvaltning, för att leverera grunden för en god 

boendekommun, hög klass på boende, miljö, vård, omsorg, förskola och skola. 

Kärnan i detta är att fortsatt arbeta med väl fungerande lösningar, som har möjlighet att få stöd hos 

så många folkvalda som möjligt.  

Framtidstro 

Alliansens politik bygger på prioriteringar kring att ge individer förutsättningar för att lyckas och göra 

egna goda val. Nyckeln till att kunna göra dessa framtidsval är kunskap. Den goda starten i livet – de 

första åren i förskolan och grundskolan spelar här en avgörande roll.  

2022 stärks budgeten för måltider med 0,5 mnkr för barn och elever, med målsättning att på sikt öka 

andelen närproducerat och att påbörja utfasning av hel- och halvfabrikat från den offentliga maten.  

Under kommande år kommer stora investeringsvolymer åtgå till skolbyggnationer. I 

investeringsbudgeten finns avsatt 8 mnkr för att kunna projektera ett väl förankrat skolprojekt. 1,5 

mnkr föreslås anslås för att förprojektera för en ombyggnad av Kastanjeskolan kommande år. 

Förskole- och skollokaler är angelägna ur många perspektiv – inte minst är arbetsmiljön för elever 

och pedagoger viktig för att skapa attraktiv skolmiljö.  

Under 2019 öppnades i projektform Mariamottagning Sydost, för unga som upplever bekymmer eller 

problem kopplade till alkohol eller droger. Alliansen föreslår att verksamheten under 2022 

permanentas med en budgetram på 0,29 mnkr. 

I två mandatperioder har Alliansen drivit på för en rejäl upprustning av lekplatserna i hela 

kommunen, vi ser det som en av våra viktigare prioriteringar att fler barn ges möjlighet till utelek och 

aktiv fritid inte minst under Covid-19. Detta arbete kommer fortsätta och 1,5 mnkr avsätts för 

lekplatsupprustning under 2022. 

Arbetet med att etablera familjecentralen tillsammans med Region Skåne, är en viktig del för att 

skapa tydligare samband som stärker det gemensamma fokuset på barnen. Då lokalfrågan just nu är 

svårlöst på kort sikt i permanenta lokaler, ser Alliansen att tillfälliga lösningar behöver redovisas för 

att få till en etablering, i investeringsbudgeten anslås 0,8 mnkr för att påbörja detta arbete.  
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Hela livet 

En av vår kommuns kärnuppdrag är våra omsorgsverksamheter. Arbetet med att öka delaktighet, 

självbestämmande och livskvalitet är prioriterat både för äldre och funktionshindrade. De i vårt 

samhälle som är skörast, har under två år haft extra tufft med Covid-19. Här har anhöriga och 

personal gjort ett stort arbete för att nu normalisera och vitalisera vardagen för de som behöver det 

bäst. 

Så fort Covidrestriktionerna släpper kommer införandena av Måltidsvänskonceptet , där 

frivilligarbetare besöker och äter ihop med äldre som vill ha måltidssällskap samt 

skol/gymnasieungdomar i omsorgen att genomföras.  

Livsglädje och stimulanser är viktiga - hela livet ska levas! 

Äldreomsorgen har även i 2022 års budgetförslag ett ökat kvalitetsfokus. Alliansen ser även fortsatt 

att det finns ett behov av att öka kompetenshöjnings- och försörjningsinsatser för ökad 

omsorgskvalitet och ökad attraktivitet som arbetsgivare. Utbildningssatsningarna kommer under året 

att göras med inriktning på att kunna erbjuda dem som arbetar i vården och ännu inte har en 

vårdbiträdes- eller undersköterskeutbildning att slutföra en sådan utbildning. 

Inom särskilda boendena kommer under året takliftar installeras i flertalet lägenheter, detta arbete 

kommer pågå under några år och förvaltningen tilldelas medel utifrån äskanden som täcker behoven, 

med 0,7 mnkr. 

Arbetet med införandet av heltid som norm kommer fortsatt prioriteras, de kommande åren behöver 

vi mer arbetskraft, inte minst som en följd av den långsiktiga demografiska utvecklingen samt 

behoven av att öka kvalitet och kompetens inom omsorgerna.   

Byggandet av olika typer av bostäder fortsätter att utvecklas i positiv riktning, med många privata 

aktörer. Alliansen ser positivt på att det byggs olika typer av boende, så vi får blandade områden med 

både villor, hyresrätter, bostadsrätter och kommunal o privat service och omsorg. Under kommande 

år bedömer vi att byggandet av villor, bostadsrätter och hyresrätter kommer att ligga på en hög nivå 

och arbetet med detaljplaner för attraktiva bostäder i bra lägen fortsätter. En varierad byggnation 

ger en positiv bostadsrotation som ger möjlighet för ökad inflyttning.  

Arbetet med landsbygds- och tätortsprogram kommer fortsätta under året, för att fokusera tillväxt 

och goda livsvillkor i hela kommunen. 

Alliansen fördjupar inför 2022 ytterligare på förstärkningar inom förskönings- och förebyggande o 

trygghetshöjande insatser både med fokus på Tomelilla tätort och i byarna med totalt 1 mnkr i 

tätorten och 0,85 mnkr för byarna. Vi ser att det finns goda förutsättningar för ökad attraktivitet, 

trygghet och trivsel med dessa medel.  

Även 2022 kommer det finnas möjligheter att söka medel ur Tomelilla kommun Visionsfond, för att 

förstärka invånares och företagares strävan för att jobba i linje med kommunens vision. 
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Under 2022 tas andra steget i upprustning av utomhusbaden i kommunen med Välabadet. 

Eljarödsbadet startas 2021 och 2023 kommer Smedstorpsbadet rustas upp. Prioritetsordningen har 

definierats utifrån teknisk driftssäkerhet och det anslås under året 4 mnkr till renovering och ny 

reningsanläggning.  

Fritidschecken är en positiv förstärkning av föreningslivet, checken fortsätter även 2022 för att efter 

Covid-19 kunna utvärderas. Redan nu finns positiva delar i att överföra verksamhetens fokus, från 

utbud till efterfrågan, men också utifrån ett invånarfokus där alla barn och unga ges en ökad 

möjlighet till fritidsaktiviteter, föräldrars ekonomi ska inte utgöra ett hinder för barn och ungas 

deltagande i fritidsaktiviteter. Under 2022 vill Alliansen utifrån en Tomelillamodell där barn och 

ungdomar är med och styr innehållet, hitta ett nytt aktivt samarbete med föreningslivet med 

ungdomar i fokus, för att fler ska kunna testa fler aktiviteter.   

Invånaren i fokus 

Inför 2022 föreslår Alliansen att en ny strategi för aktivare medborgardialog införs, med mål att 

medborgardialogen ska vara en del av kommunens styrning genom aktivt lyssnande. Ungdomsrådets 

resurser är permanentade och stödet genom Tomelilla Direkt. Ungdomsrådet är en viktig aktör i 

utvecklingen av vår kommun och kommer vara en viktig del av medborgardialogerna och den nya 

fritidssatsningen.  

Vår konsthall har ett gott rykte och en mycket bra verksamhet. Etableringen av konsthallen i 

Tomelilla var unik när den byggdes 1965, som en av de första konsthallarna på landsbygden. En av 

grunddelarna i en attraktiv utställningsmiljö är möjligheterna att attrahera och ersätta skickliga och 

intressanta konstnärer. I Alliansens budget föreslås en ramhöjning med 0,065 mkr enligt Kulturrådets 

MU-avtal som reglerar upphovspersoners rätt till ersättning vid visning och medverkan vid 

utställningar.  

Under 2022 föreslår Alliansen att 0,14 mnkr avsätts för att ta fram och arbeta in en digital 

besöksnäringstjänst/applikation för att öka tillgänglighet och nyfikenhet till vår bygd och del av 

Österlen.   

Språket är nyckeln till både inlärning och egen försörjning. Ju bredare ordförråd våra invånare kan 

bygga upp på sina modersmål, desto snabbare sker inlärning och förståelse av det svenska språket. 

Biblioteken föreslås därför få ett ramtillskott med 100 tkr, för litteratur på flera språk.    

37% av våra skatteintäkter kommer från de små och medelstora företagen och det är här de nya 

jobben skapas. Under året fortsätter näringslivsenheten att vässa samarbetet med Miljöförbundet 

vid tillståndsgivning och nya tillstånd, för att bättre stödja näringslivet. Under 2022 kommer också 

erbjudande riktas till företagare kring utbildning kring upphandling med mål att få fler mindre 

företagare att lämna anbud.  

Arbetsmarknadsenheten som under de senaste åren varit skickliga på att söka och erhålla extern 

finansiering ramförstärks med 2,8 mnkr; för att de uthålligt ska ha förutsättningar att tillsammans 

med kommunens många företagare få fler kommuninvånare i egen försörjning. 

Under året föreslår Alliansen att kommunen investerar 0,25 mnkr i digital gateway-infrastruktur för 

att kunna ta nästa steg inom användning av internet of things(IoT). Det är en stor bredd av digitala 
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sensorer och system inom bla äldreomsorg, bostadsservice, fastighetsstyrning, renhållning - som 

möjliggörs där vi ser stor nytta för att ge invånarna ett mer serviceinriktat och effektivare arbetssätt, 

där vi som kommun kan använda skarpa personalresurser på rätt ställen.     

Tryggt o hållbart 

För att säkerställa belysning i flera av de stråk som är viktiga för både säkerhet och trivsel på 

landsbygden, fortsätter den flerårssatsning på utbyte av belysningsstolpar och armaturer som inletts 

under 2021. Under 2022 finns det avsatt 2 mnkr för utbyte av stolpar och armaturer. 

Simkunnighet är en viktig trygghetsfråga, som även innefattar kunskap om de risker som är 

förknippade med vistelse vid och i vatten och på isar. Under 2022 görs en riktad satsning på 

simkunnighet framförallt till kvinnor, med 50 tkr. 

Under 2022 kommer vi fortsätta arbetet med att förstärka trygghetsarbetet med väktare vid flera 

tillfällen. För att öka tryggheten ska vi arbeta med förebyggande arbete med föräldrar och 

föreningsliv, men också aktiva riktade insatser för att stoppa och förebygga kriminalitet i nära 

samverkan med Polis, företagare och andra myndigheter såsom Tull och Skatteverket. 

Alliansen föreslår att alla kommunens anställda inbjuds till medarbetardagar och föreslår att 0,5 

mnkr anslås för detta och att dessa återkommer vartannat år framöver, som ett led i att stärka 

kommunens förmåga att både behålla och rekrytera medarbetare. 

Tomelilla kommun har som ambition att ligga bland de 10 bästa klimatkommunerna i Skåne, där vi 

behöver fortsätta arbeta ambitiöst med koldioxidutmaningarna. Under året föreslås en ökning av 

trädplantering göras med 0,2 mnkr. Hållbarhet i det praktiska agerandet är helt avgörande för 

framtiden och vi som kommun ska agera föredöme. De tyngre fordonens drivmedel är nu utbytta 

mot el och biodiesel, under året kommer byte av ytterligare fordon att ske, för drift på gas eller el. 

Arbetet för att användning av plastprodukter ska blir mer hållbar samt utfasning/utbyte av kemikalier 

kommer att fortsätta och en analys kommer göras om vilka ytterligare åtgärder som kan vidtas.    

Investeringarna i vatten och avloppskollektivet fortsätter att ligga på en hög nivå, 26,4 mnkr - där 

arbetet med att säkra färskvattentillgång, separera dagvatten från avloppsvatten och dimensionera 

upp dagvattensystemet är prioriterat.  

Sammantaget är budgetförslaget som följer i skrift o tabeller mycket väl balanserat och över målet 

för god ekonomisk hushållning på 2%. Det innehåller även ett förslag till investeringsbudget på god 

egenfinansierad nivå, vilket möjliggör reellt stora förbättringar för många av våra 

kommuninvånare. 

 

Leif Sandberg(C)                      Per-Martin Svensson(M) 

 

Carina Persson(L)                    Bo Herou(KD)   
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Mål och Budget 2022 med plan 2023-2024 för Tomelilla 

kommun 

Sammanfattning 

 
Mål och Budget 2022 med plan 2023-2024 för Tomelilla kommun, kommer att behandlas 
på kommunstyrelsen den 2 juni och i kommunfullmäktige den 21 juni 2021. Detta 
underlag är förvaltningens sammanställning och förslag till resultat, -drift-och 
balansbudget, investeringsplan samt förslag till mål för god ekonomisk hushållning.  
Budgeten innebär följande och föreslår kommunfullmäktige anta dessa beslut: 

Fastställande av skattesats 2022. Kommunfullmäktige beslutar om skattesats för 2022 i 
separat beslut. 

• Fastställande av finansiella och verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning 2022 
o Kommunfullmäktige beslutar att anta angivna mål, både finansiella och 

verksamhetsmål, för god ekonomisk hushållning 2022  
 

• Fastställande av resultat-och balansbudget för 2022-2024 
o Kommunfullmäktige beslutar att fastställa resultat- och balansbudget 2022-

2024 i enlighet med förslaget i detta dokument 
 

• Fastställande av drifts-, exploaterings- och investeringsbudget för 2022 
o Kommunfullmäktige beslutar att anta drifts-, exploaterings- och 

investeringsbudget för 2022 i enlighet med förslaget i detta dokument 
 

• Fastställande av låneram 
o Kommunfullmäktige beslutar om en utökad låneram för 2022 på 30 mnkr för 

att finansiera investeringar inom VA verksamheten. Den totala låneramen 
uppgår därmed till 350 mnkr.  
 

• Fastställande av borgensramen och borgensavgiften för kommunala bolag 
o Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för 

Österlenhem AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 500 
mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader och att såsom för egen skuld 
ingå borgen för Tomelilla Industriaktiebolags låneförpliktelser upp till ett totalt 
värde om 30 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
 

o Kommunfullmäktige beslutar att för lån upptagna före 2013 med kommunal 
borgen behålla avgiften på 0,3 %. Nya lån behandlas individuellt och avgiften 
ska enligt gällande finansreglemente beslutas av kommunstyrelsen. 
 

• Fastställande av eventuell reservering till resultatutjämningsreserven 
o Kommunfullmäktige beslutar att ingen reservering till 

resultatutjämningsreserven ska göras i budget 2022. 
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Budgetprocessen  

Årets budgetprocess inleddes med en omvärldsdag i december. Temat var hur Tomelilla 
kommun påverkas av trender i omvärlden. Deltog gjorde kommunstyrelsen, presidierna 
från fullmäktige, familjenämnden, vård och omsorgsnämnden, kultur- och 
fritidsnämnden, byggnadsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, överförmyndarnämnden 
samt ledande tjänstepersoner. Olika omvärldstrender belystes och den ekonomiska 
utvecklingen för kommande planperiod redovisades.  
Under året har samråd med de kommunala bolagen och med förbunden hållits. Samrådet 
syftar till att få en redogörelse av föregående års bokslut och budgetförutsättningar för 
2022. Deltagande aktörer har varit kommunstyrelsens arbetsutskott, Österlenhem, TIAB, 
ÖKRAB, SÖRF, Miljöförbundet, Österlen VA samt chefstjänstepersoner.  
 
Investeringsberedningen har sammanträtt tre gånger under året och vid det sista mötet 
har en slutlig prioritering av planerade investeringsobjekt gjorts. Beredningens underlag 
utgör en del av budgetförslaget. 
 
Kommunstyrelsens beslutade i januari att skicka budgetremissen för åren 2022-2024 till 
nämnderna för att få en redovisning av de största och viktigaste utmaningarna som 
kommunen står inför inom respektive verksamhet samt behovet av investeringar. 
 
Inför sammanställning av det slutliga budgetförslaget har vissa förändringar gjorts i 
planeringsförutsättningarna främst beroende på förändringar i skatteprognos och 
statsbidragsberäkningar. Som grund i förslaget har SKR:s beräkningar den 29 april 
använts. 
 
Nämnderna och kommunstyrelsen ska besluta om sina respektive internbudgetar samt 
verksamhetsplaner utifrån beslutade verksamhetsmål innan september månads utgång. 
Återredovisning från nämnderna ska ske vid kommunfullmäktiges sammanträde i 
december 2021. 

Planeringsförutsättningar 
Kommunstyrelsen beslutade om planeringsförutsättningar för budget 2022, den 27 januari 

Ks §7. Nämnderna lämnade sina remissyttrande under första kvartalet 2021 och 

investeringsberedningen hade sitt första sammanträde i april. SKR:s prognos i april 2021 

har varit grunden för beräkningen av skatteintäkter och statsbidrag. Första 

tertialuppföljningen efter 30 april prognostiserades ett positivt balanskravsresultat på 26,7 

mnkr vilket är 10 mnkr bättre än det budgeterade resultatet på 16,7 mnkr.  

 

  enligt Ks § 7 förutsättningar enligt detta förslag 

Skattesats 20,61 kr 20,61 kr 

Antal invånare 13 750 st  13 750 st 

Resultatmål  2,0% 2,0% 

Internränta 1,25% 1,0% 

Pris- o lönekompensation 1,9% 2,1% 

Reserv  8,0 mnkr  8,0 mnkr 
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Styr- och målmodell 
Med styrmodell avses en struktur för att styra och utveckla en verksamhet. Syftet med 
styrmodellen är också att den politiska viljeinriktningen får genomslag i verksamheterna, 
så att visionen och verksamhetsmålen uppnås och att god ekonomisk hushållning säkras.  

Tomelilla kommuns vision 
I Tomelilla på Österlen odlar vi matkultur och kreativitet. Vår gemensamma 
innovationskraft ger näring och hållbar tillväxt.” 

En kortare devis är kopplad till visionen: 

"Tomelilla på Österlen - en kreativ och hållbar bit av Skåne” 

 

Målmodell 
Nuvarande målmodell beslutades under 2018 av kommunfullmäktige. Den innebär att 
kommunen ska arbeta med färre mål och ta sin utgångspunkt i områden där 
verksamheten behöver utvecklas och förbättras. Figuren nedan visar kommunfullmäktiges 
övergripande mål; tre målområden med vardera två mål. Varje målområde omfattar flera 
nämnders arbete Kommunstyrelsen och nämnderna tar beslut om mål utifrån respektive 
målområde. Kommunförvaltningen knyter därefter sina åtgärder och mätare till 
nämndmålen. I budgetförslaget till kommunfullmäktige finns nämndernas mål med som 
information. Mål för god ekonomisk hushållning enligt kommunlagen beslutas av 
kommunfullmäktige .  

 

Kommunfullmäktiges övergripande mål 

Befolkningsutveckling 
Befolkningen den 31 mars var 13 632 invånare vilket är 31 personer färre än vid årsskiftet. 
Orsaken är framförallt att fler har flyttat från Tomelilla än till Tomelilla. Enligt 
preliminära uppgifter från skatteverket i maj har befolkningsutvecklingen vänt och uppgår 
numera till 13 726 stycken. 
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Skatteprognosen för 2022-2024 bygger på 13 750 invånare för 2022 och kommande åren 
13 800 invånare 2022 och 13 850 invånare 2023. Detta är ett lägre antagande än SKR:s 
riksprognos.  

Skatteintäkter, utjämningar och generella statsbidrag 

Den skatteintäkts- och statsbidragsprognos som budgeten grundas på utgår från SKRs 
cirkulär, 2021:20.I utjämningar och generella statsbidrag ingår även fastighetsavgiften 
Intäkterna förutsätter att skattesatsen är oförändrad under planperioden och uppgår till 
20,61 kr 
 

RUR, resultatutjämningsreserv 

Enligt kommunallagen får kommunen under vissa förutsättningar reservera en del av det 
ekonomiska resultatet i en resultatutjämningsreserv  (RUR). En resultatutjämningsreserv 
utgör en del av kommunens eget kapital. Reserven kan sedan disponeras för att täcka 
underskott under en lågkonjunktur. Syftet med reserven är således att utjämna normala 
svängningar i skatteunderlaget över konjunkturcykeln för att skapa större flexibilitet för 
verksamheterna. 
Ett sätt att avgöra om RUR får disponeras är att jämföra utvecklingen av det årliga 
underliggande skatteunderlaget för riket med den genomsnittliga utvecklingen de senaste 
tio åren. Med en sådan tillämpning får reserven användas om det årliga värdet väntas 
understiga det tioåriga genomsnittet. Enligt SKR:s senaste prognos skulle det vara möjligt 
åren 2023-2024. En annan förutsättning är att medlen från RUR ska täcka ett negativt 
balanskravsresultat 
Kommunen kan redan i samband med budgetbeslutet planera för att göra en reservering 
till RUR alternativt ett nyttjade av redan avsatte medel. Slutligt beslut tas först i samband 
med behandlingen av årsredovisningen för 2022. Ingen reservering till eller nyttjande av 
RUR görs i budget 2022 enligt detta förslag. I samband med fastställande av 
årsredovisningen för år 2020 avsattes 13,5 mnkr till RUR som därmed uppgår till 30 
mnkr. 

Balanskrav 

Från år 2000 gäller ett lag reglerat balanskrav för kommuner. Det innebär att budgeten 
ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Enligt kommunallagen får undantag 
göras från balanskravet om synnerliga skäl föreligger. Ett eventuellt negativt resultat ska 
återställas inom tre år. 
De budgeterade resultaten för åren 2022 till 2024 är positiva enligt detta underlag. Inga 
gamla underskott från förgående år finns att återställa. 

Investeringar 
Det investeringsutrymme som medges består, enkelt utryckt, i årets avskrivningar plus 
årets resultat. Låga resultatnivåer kombinerat med stora investeringar innebär ökad 
upplåning Nuvarande låga ränteläge består inte för evigt och om kommunen inte kan 
amortera sina lån kommer utrymmet för övriga driftskostnader succesivt att krympa. I 
budgetförslaget för 2022 är den skattefinansierade verksamhetens investeringsvolym 
självfinansierad medan delar av VA-investeringarna kräver lånefinansiering . Detta täcks 
inom ramen för VA-kollektivets taxor.  
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Exploateringsverksamhet 

Målsättningen för exploateringsverksamheten är att exploateringsprojekten ska finansieras 
av de intäkter som erhålls då marken säljs och anslutningsavgifterna erläggs. Om 
kommunen själv genomför exploateringen binds pengar i projektet under projekteringen 
och fram tills det att marken är såld. De medel som binds i projektet finansieras genom att 
likviditet ianspråktages, vilket i sin tur kan resultera i behov av upplåning. 
Kommunstyrelsen medges att vid varje enskilt tillfälle använda upp till 30 mnkr för denna 
typ av investering i säljklara tomter. Sammanlagda utgifter för pågående och avslutade 
men ej sålda tomter får aldrig vid något tillfälle överstiga 30 mnkr.  

Prioriterade investeringsobjekt 
Investeringsberedningens prioriterade investeringsprojekt 2022 framgår av tabellen nedan. 
För den skattefinansierade verksamheten är ramen för de prioriterade investeringarna 71,7 
mnkr och för den taxefinansierade VA-verksamheten är ramen 26,4 mnkr exklusive 
intäkter, total investeringsram för 2022 är 97,5 mnkr. 

Förslag till investeringsbudget 2022  
Nämnd Investering 

2022 
tkr 

Samhällsbyggnadsnämnden 50 150 

 varav fastighet 23 950 

 varav gata/park 26 200 

  

Familjenämnden 15 300 

  

Vård och omsorgsnämnden 2 000 

  

Kultur- och fritidsnämnden 450 

  

Kommunstyrelsen 3 165 

-   

SUMMA SKATTEFINANSIERAT 71 065 

  

Samhällsbyggnadsnämnden  

Vatten – och avlopp 26 400 

TOTAL INVESTERINGSRAM 2022 97 465 

Projektredovisning i bilaga 1 

Låneskuld  
Kommunens nuvarande låneskuld  (2021-05-01) uppgår till 300 mnkr. 
Självfinansieringsgraden på de skattefinansierade investeringarna 2022 beräknas uppgå till 
100 %. Nuvarande låneram på 320 mnkr bedöms behöva utökas med 30 mnkr för att 
finansiera VA investeringar under 2022.  
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Borgensram och borgensavgift från bolagen 

Borgensramen för Österlenhem AB uppgår enligt budget 2020 till 400 mnkr och för 
Tomelilla Industri AB till 30 mnkr. Österlenhem AB gör bedömningen att behovet av lån 
med kommunal borgen kan komma att behöva utökas med 100 mnkr för de satsningar 
som planeras inom bolaget. Borgensramen för Tomelilla Industri AB beräknas vara 
oförändrad under 2022.  
En anpassning till en generellt sett mer marknadsmässig nivå på borgensavgiften gjordes 
inför 2019. Lån upptagna före 2013 med kommunal borgen kan behålla avgiften på 0,3 %. 
Nya lån behandlas individuellt och avgiften ska behandlas av kommunstyrelsen enligt 
gällande finansreglemente.  

Känslighetsanalys 

Förändringar vad gäller skattesats, invånarantal och löneutveckling påverkar kommunens 
kostnader och intäkter enligt följande: 

• Förändrad skattesats med 1 krona motsvarar cirka 28,0 mnkr 

• 100 invånare motsvarar cirka 6,0 mnkr 

• Löneökning med 1 % innebär ca 5 mnkr inklusive PO 

Arbetsgivaravgifter 

PO-påslaget för arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar uppgår till 40, 15%, i enlighet 

med SKRs bedömning. Verkliga avgifter beräknas öka i takt med att allt fler medarbetar 

kvalificerar sig för förmånsbestämd avtalspension  

Internränta 

Internräntan för 2022 är 1,0 % enligt SKR, dvs 0,25 % lägre än 2021. Internräntan syftar 
till att visa den genomsnittliga finansieringskostnaden för aktiverade investeringar under 
hela deras ekonomiska livslängd. 

Resultat 

Resultat för 2022 uppgår till 17,5 mnkr enligt detta förslag, resultat för 2023 är 12,6 mnkr 

och 2024 2,7 mnkr.  
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Driftsramar för nämnderna och deras ingående verksamheter 
 
Driftsramarna för 2022 utgår från budget 2021 med kompletteringar av särskilda 
satsningar. Medlemsavgifterna för 2022 för Räddningstjänstförbundet (SÖRF), Ystad-
Österlen regionens miljöförbund har under året beslutats av respektive förbundsdirektion 
i samband med ägarsamråd. 
 
 

Förslag till driftsramar 2022 

Driftredovisning (tkr) Budget 2021  

Prel 2022 
Uppräkningar 
för pris- o 
löneökningar   Satsningar  

Förslag till  
ram 2022 

        

Kommunfullmäktige -946 -966 -100 -1 066 

Revisionen -1 102 -1 125   -1 125 

Valnämnden -15 -275   -275 

Överförmyndarnämnden -2 535 -2 588   -2 588 

Kommunstyrelsen -71 172 -71 939 -640 -72 579 

Samhällsbyggnadsnämnden -48 739 -49 362 -2 000 -51 362 

Byggnadsnämnden -2 893 -2 957   -2 957 

Kultur- och fritidsnämnden -23 219 -23 480 -1 215 -24 695 

Vård- och omsorgsnämnden -245 848 -250 966   -250 966 

Familjenämnden -414 053 -423 129 -3 090 -426 219 

NETTOKOSTNADER -810 522 -826 787 -7 045 -833 832 

        

Finansiering 827 222 851 331 0 851 331 

        

RESULTAT 16 700 24 544 -7 045 17 499 

 

Revisionens budget bereds av kommunfullmäktiges presidie. 

Särskilda satsningar budget 2022 

Kommunfullmäktige 

Införande av digitala sändningar av kommunfullmäktige sammanträden, 100 tkr 

Kommunstyrelsen 

Medarbetarsatsning 500 tkr, satsning på besöks- o destinationsapplikation 140 tkr 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Satsning på trygghet och centrumutveckling i tätorten 1 mnkr trygghet o centrumutveckling, 

satsning på trygghet och försköning i byarna 500 tkr samt satsning på närodlad mat 500tkr. 

Kultur- och fritidsnämnden 

En fortsatt satsning på fritidscheck 250 tkr, satsning på ökad utbildning för icke simkunniga 50 
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tkr, utökning av flerspråkig litteratur 100 tkr, ungdomssatsning 750 tkr, utökad ersättning till 

konstnärer i samband med utställningar 65 tkr. 

Familjenämnden 

Permanenta satsning på arbetsmarknadsåtgärder 2,8 mnkr, finansiering av Tomelilla kommuns 

medverkan i Mariamottagningen. 

Särskilda uppdrag 

En uppföljning av fritidschecken och ungdomssatsningen sker till kultur och fritidsnämnden 

senast i oktober 2022. 

Analys av arbetet med utfasning av plastprodukter sker till samhällsbyggnadsnämnden och 

kommunstyrelsen senast i juni 2022. 

Förebyggandearbete IFO/Polis redovisas senast april 2022 till familjenämnden och 

kommunstyrelsen 

Analys av hur medel för trygghetsskapande åtgärder ska fördelas inom investerings- respektive 

driftbudget redovisas till kommunstyrelsen i februari 2022. 

En återrapport samt analys av möjlig väg för att öka andel närproducerade livsmedel redovisas till 

samhällsbyggnadsnämnden i april 2022. 

En återrapport samt analys och prognos med förslag på kommunens fortsatta mål och satsningar 

för hållbarhetsarbete inom miljöområdet. Utgå från nuvarande kriterier tillsammans med en 

prognos för framtida kriterier i Aktuell Hållbarhets ranking. Redovisas till kommunstyrelsen i 

oktober 2021.  
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Resultat- och balansbudget 

Med föreslagna driftramar 2022 inklusive tillägg för pensionskostnader beräknade av 

KPA och finansnetto, upprättas nedanstående resultat- och balansbudget. I 2024 års 

resultatbudget ingår beräknade kapitalkostnader för skolbyggnation 

  Resultatbudget ( mnkr ) 

    

 

Budget 2021 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Verksamhetens intäkter 185,0 190,0 196,0 210,0 

Verksamhetens kostnader -942,3 -988,1 -1 009,6 -1 036,3 

Av- och nedskrivningar -48,0 -53,0 -56,0 -66,0 

Verksamhetens nettokostnader -805,3 -851,1 -869,6 -892,3 

Skatteintäkter 535,1 567,3 587,2 597,2 

Generella statsbidrag och utjämning 286,9 301,3 296,0 299,8 

Skatteintäkter totalt 822,0 868,6 883,2 897,0 

Finansiella intäkter 4,0 4,0 4,0 4,0 

Finansiella kostnader -4,0 -4,0 -5,0 -6,0 

Resultat före extraordinära poster 16,7 17,5 12,6 2,7 

Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 

Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 

Skattekostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets resultat 16,7 17,5 12,6 2,7 
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Balansbudget ( mnkr) 

    

TILLGÅNGAR Budget 2022 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Materiella anläggningstillgångar 

    
Mark, byggnader och tekniska anlläggningar 678,2 718,8 760,8 891,8 

Maskiner och inventarier 36,5 40,0 42,0 45,0 

Finansiella anläggningstillgångar     

  
Aktier, andelar och andra långfristiga fordringar 28,0 28,0 28,0 28,0 

Summa anläggningstillgångar 742,7 786,8 830,8 964,8 

Förråd med mera 9,0 9,0 9,0 9,0 

Kortfristiga fordringar 40,0 40,0 40,0 40,0 

Kortfristiga placeringar 34,3 50,0 50,0 50,0 

Kassa och bank 75,0 40,0 40,0 40,0 

Summa omsättningstillgångar 158,3 139,0 139,0 139,0 

SUMMA TILLGÅNGAR 901,0 925,0 969,8 1 103,8 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER     

  
Eget kapital  447,3 464,8 477,4 480,1 

därav årets resultat * 16,7 17,5 12,6 2,7 

Avsatt till pensioner 9,5 9,5 9,5 9,5 

Andra avsättningar 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa avsättningar 9,5 9,5 9,5 9,5 

Långfristiga skulder 320,0 350,0 370,0 500,0 

Kortfristiga skulder 124,2 100,7 112,9 114,2 

Summa skulder 444,2 450,7 482,9 614,2 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 901,0 925,0 969,8 1 103,8 
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Mål för god ekonomisk hushållning 
Mål för god ekonomisk hushållning ska enligt lagen beslutas och redovisas i budgeten.  

Dessa mål består dels av finansiella mål för god ekonomisk hushållning samt 

verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. Förslag till mål för god ekonomisk 

hushållning redovisas nedan.  

Måluppfyllnad 

Tomelilla kommun definierar god ekonomisk hushållning som en sammanvägd 
bedömning av kommunens samtliga mål, både finansiella och verksamhetsmål. För att 
god ekonomisk hushållning ska anses uppnått ska minst 2/3 av samtliga mål samt de tre 
finansiella målen vara antingen uppfyllda eller på väg att uppfyllas under verksamhetsåret.  

Finansiella mål för god ekonomisk hushållning 

Reglementet för resultatutjämningsreserv och god ekonomisk hushållning anger att 
ekonomin sätter gränser för verksamhetens omfattning.  
Kommunen bör sträva efter att ha ett resultatmål som överstiger genomsnittskommunens 
och så långt som är rimligt självfinansiera investeringar samt bedöma 
investeringsutrymmet utifrån god ekonomisk hushållning med hänsyn till det 
övergripande finansiella målen. 
 
Tomelilla kommun har de senaste åren ökat nettoinvesteringarnas andel av skatt och 
generella bidrag. 
 

Resultatmål 

• Extern resultatnivå, exklusive extraordinära intäkter och kostnader, ska uppgå 
till lägst 2,0 % i genomsnitt i perioden 2022-2024 

Investeringsmål 

• Nettoinvesteringar får i genomsnitt under perioden 2022-2024 uppgå till max 
12 % av totala skatteintäkterna. 

Skuldmål 

• Självfinansieringsgraden av investeringarna ska uppgå till minst 55 % i 
genomsnitt under perioden 2022-2024. 
Investeringar inom den skattefinansierade verksamheten bör fullt ut 
självfinansieras via generat kassaflöde från verksamheten, dvs. nyupplåning bör 
undvikas. Avgiftsfinansierad vatten- och avloppsverksamhet kan finansieras 
genom upptagna lån. Bedömning av påverkan av taxenivåer ska göras. 
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Nämndsmål 2022 

Nämnderna och kommunstyrelsen har tillsammans med förvaltningen tagit fram förslag 

till verksamhetsmål och mätindikatorer kopplade till den nya styrmodellen. 

Beslutsunderlag till nämndmål 2022  
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Investeringsbilaga – projektvis år 
2022   

   

Samhällsbyggnadsnämnden   

 Belopp Prio 

Gata/Park   

   

Asfalt och vägmarkering  3 000 000 1 

Åtgärder trafiksäkerhet 500 000 1 

Lekplatser Tomelilla 1 500 000 1 

GC vägar 1 500 000 1 

Gatubelysning till LED 2 500 000 1 

Dikningsföretag 100 000 1 

Gatuinvesteringar i samband med VA 6 000 000 1 

Byte av elanläggning ej kommunala vägar 2 000 000 1 

Tillgänglighetsåtgärder/trygghetsåtgärder 1 000 000 1 

Torget 1 000 000 1 

Sittplatser/grillplatser/träd Folkets Park 200 000 1 

Helhetsgrepp Kronoskogen 1 500 000 1 

Nyplantering av träd byar + Tomelilla 200 000 1 

Saltspridare+ plog till flakbil + vikplog till hjullastare 400 000 1 

Oförutsett 1 000 000 1 

Överfart/cykelväg/gångbana  inkl belysning  3 000 000 1 

Invasiva arter 100 000 1 

Julbelysning 200 000 2 

Hundrastgård Smedstorp 200 000 1 

Utegym Lunnarp 500 000 1 

Klimatskal trädparkering 500 000 2 

   

Fastighet   

Ny bil 150 000 1 

Byavångsskolan 1 000 000 1 

Norrevång 4 000 000 1 

Norrevång 3 000 000 1 

Norrevång 2 000 000 1 

Norrevång 4 500 000 1 

Ängen  500 000 1 

Ängen  200 000 1 

Kulturhuset 1 000 000 1 

Välabadet  4 000 000 1 

Ospecificerat/tillgänglighet 3 000 000 1 

Brösarps brandstation 150 000 1 

Brösarps brandstation 250 000 1 

Brösarps brandstation 200 000 1 

 23 950 000  
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VA investeringar (separat bilaga) 26 400 000 1 

   

SUMMA samhällsbyggnadsnämnden 77 250 000  

   

Familjenämnden   

Projektering ny/tillbyggnad Lindesborgsskolan 8 000 000 1 

Familjecentralen 800 000 1 

Påbörja undersökning/projektering Kastanjeskolan 1 500 000 1 

Ökad funktionalitet Fyrklöverns förskola 2 000 000 1 

Inventarieutbyte 1 500 000 1 

Digitala enheter till elever/personal 1 500 000 1 

SUMMA familjenämnden 15 300 000  

   

Kommunstyrelsen   

IT investeringar 1 400 000 1 

Ekonomisystem 1 000 000 1 

Ipad:s politiker 515 000 1 

Gateways, sensorer mm  250 000 1 

SUMMA kommunstyrelsen 3 165 000  

   

Vård- och omsorg   

Takliftar -särskilt boende 500 000 1 

Inventarier för stöd & omsorg 1 500 000 1 

SUMMA vård & omsorgsnämnden 2 000 000  

   

Kultur o fritid   

Klättervägg  Wifi bänk 350 000 1 

Inventarier till Softa 100 000 1 

SUMMA kultur &fritidsnämnden 450 000  

   

TOTALT 98 165 000  

   

Prioritet 1 97 465 000  
Prioritet 2 700 000  
SUMMA 98 165 000  

   

PRIORITERADE INVESTERINGAR (Prio1)   

VA investeringar 26 400 000  
Skattefinansierade investeringar 71 065 000  
SUMMA investeringar 97 465 000  
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Investeringsförslag -VA Projektvis år 2022  

Tomelilla ledningsnät Sanering Nygatan under jvg  5 000 
Ledningsnät Utbyte div vattenledningar 3 000 

Tomelilla VV 
Byggentreprenad invallning kemtankar 
mm 2 000 

Ledningsnät 
Relining, utbyte div 
spillvattenledningar 2 000 

Tomelilla ledningsnät Sanering Kopparslagareg 80 m  2 000 

Tomelilla ledningsnät Sanering Mellanvägsg 80 m  2 000 

Tomelilla s-ledningsnät Relining inloppsledning Rosendal 1 800 

Tomelilla ledningsnät Fördröjningsmagasin Industrigatan 1 100 
Ledningsnät Byte diverse ventiler 1 000 

Tomelilla ledningsnät 
Sanering Lagerhusgatan med flera 
645 m 1 000 

Tomelilla ledningsnät Sanering Brogatan 100 m 1 000 

Ledningsnät 
Utbyggnad VA på landsbyggnad - 
enstaka 1 000 

Tomelilla ledningsnät 
Utbyggnad av nya dammar och 
fördröjningsmagasin 1 000 

Tomelilla ledningsnät 
Sanering och ombyggnad av 
Scandammen 1 000 

Skåne Tranås ARV Ombyggnad sed.bass. + flockning 1 000 
Övrigt Fastighetsinvesteringar 500 
 

SUMMA                           26 400 
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Välfärdsbudget 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiets förslag till budget 2022 
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Knappt hann 2021 års budgettext svalna innan arbetet med 2022 års budget tog sin början. Vi 

lever i märkliga tider och osäkerheten kring det som komma ska är stor. Det är därför med 

viss bävan vi nu lägger fram ett budgetförslag innan regeringens höstproposition antagits. Vi 

vet också att skatteprognoserna har en viss förmåga att ändras kraftigt över sommaren, liksom 

behoven i vår egen verksamhet.  

 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiets budgetförslag lägger stor vikt vid välfärden. Skola, 

vård och omsorg är kommunens huvudsakliga ansvar. Allt för många av våra elever klarar 

inte målen i skolan och personalen inom vård och omsorg går på knäna efter det sätt man 

använt vid införandet av heltid som norm. Vi menar att det krävs satsningar i dessa 

verksamheter för att fler elever ska bli behöriga till gymnasiet och kvaliteten inom vård och 

omsorg bibehålls.  
 

Barn och unga  

Våra barn och unga är framtiden och vi har en skyldighet att ge dem de bästa 

förutsättningarna för att lyckas i livet, därför förstärker vi familjenämndens budget. Elever 

med extra behov av hjälp och stöd ska få den hjälp de behöver för att komma in på det 

gymnasieprogram de önskar. Vi har inte råd att tappa en enda elev. Vi vill därför se satsningar 

på speciallärare, specialpedagoger och små undervisningsgrupper. Det vi satsar i ett tidigt 

skede får vi tillbaka den dag dessa elever har en anställning. Ju fler som klarar skolan desto 

mindre blir kommunens kostnader för försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser. 

 

Arbetsmarknadsenheten permanentas och utgör ett viktigt inslag för att hjälpa till med att få 

fler i sysselsättning. Regeringens besked att Arbetsförmedlingen får ökat krav på samverkan 

med kommunerna i arbetsmarknadsinsatser är positivt och vi hoppas att detta ger resultat på 

längre sikt även i Tomelilla. 

 

Kommunens ungdomsråd har kommit igång. Under 2021 har vi beslutat att ett 

ungdomspolitiskt handlingsprogram ska utarbetas. Vi menar att ungdomsrådet ska få en egen 

budget som de kan använda till föreläsningar för barn och unga, samt studieresor där de får 

inspiration till handlingsprogrammet samt ha utbyte med andra ungdomsråd.  
 

Soffta har blivit en naturlig mötesplats för våra unga mellan tio och arton år. Det är fantastiskt 

att se och följa utvecklingen och det arbete som personalen gör. Men ungdomarna 

beskriver en tomhet när de fyller 18 och vet att det är sista året som de får vara kvar 

på Soffta. En stor utmaning för Kultur- och fritidsnämnden är sysselsättning för ungdomar 18-

25 år. I samtal har det framkommit att de har önskemål om en plats att träffas på när de inte 

längre får besöka Soffta. Vi ser en mötesplats som en bra lösning som ger ungdomarna en 

plats att träffas på. Detta kan även bli en plats för tematräffar där kommunen, 

polisen, banker mfl kan komma och ge information som ungdomarna kan behöva för att 

komma vidare in i ett bra vuxenliv.   
 

Det livslånga lärandet och folkbildningen är viktigt. Tomelilla kommun har lägst ersättning 

till folkbildningsförbunden i sydöstra Skåne. Det gör att studier förläggs till andra kommuner 

och risken finns att många kommunmedborgare väljer bort folkbildningen, därför måste de 

bidragen ökas. 

 
Vård och omsorg  

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har gjort historiska satsningar på vård och omsorg. 

Pandemin har visat på bristerna i välfärden för våra äldre. Utöver regeringens satsningar 

tillför vi vård och omsorgsverksamheten ytterligare medel för att öka grundbemanningen i 
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verksamheten och införa en personalpool med tillsvidareanställd personal. Införandet av 

heltid som norm har visat på behovet av förstärkningar på personalsidan. Ska vi bibehålla och 

höja kvaliteten på omsorgen och få personalen att vilja jobba måste de ha drägliga 

arbetsvillkor så att de orkar med sitt arbete.   
 

Av våra äldre finns det många som försöker leva på ytterst låg pension och som varje månad 

kämpar för att få ekonomin att gå ihop. Förra året höjdes pensionen för dessa personer, dock 

blev upplevelsen att det blev mindre över i plånboken efter att allt var betalt. För att öka 

utrymmet för dessa personer föreslår vi en höjning av förbehållsbeloppet med 500 kr. Att höja 

förbehållsbeloppet, gör att de personer som har det sämst ställt ekonomiskt får en liten 

lättnad.  
 

Framförallt är det personer med garantipension och som är i behov av matdistribution som 

under de senaste åren fått det allt svårare att få ihop ekonomin. De här personerna har inte 

många andra val, än att köpa sin mat av kommunen. Matpriserna har ökat i en betydligt högre 

takt än pensionen. Risken är att dessa personer avsäger sig sin mat, då de inte har råd. 

Konsekvenserna av detta, då de inte får i sig en bra och näringsriktig kost kan bli både 

plågsamma och kostsamma.  

  

Förändringsarbete  

För att möta framtiden vill vi socialdemokrater och vänsterpartister satsa resurser på 

förbättrings- och utvecklingsarbetet inom kommunens verksamheter. Vi vill påbörja arbetet 

inom äldreomsorgen, på särskilda boenden och i hemtjänsten. Vår tanke är att man där 

avsätter tid för att, på arbetsplatserna, i grupper tillsammans med chef och eventuell 

resursperson utifrån, får möjlighet att diskutera arbetssätt och organisation på ett sådant sätt 

att man uppnår bättre arbetsmiljö för de anställda och hittar arbetssätt som ger mer resurser 

för arbetet med brukarna. Vi vet att det går att uppnå sådana resultat om det finns möjligheter 

till att sitta ned och diskutera sig fram till det. Det finns mycket dokumenterad information 

om genomförda förbättrings- och utvecklingsarbete, som man kan använda och det finns 

säkert mycket kunskap i verksamheterna kring detta. Vi vill ge verksamheterna möjlighet att 

genomföra det.  

  

Samhällsbyggnad  

Under budgetberedningen var nämndens presidium överens om behovet att öka 

underhållspengen för att ha råd att underhålla kommunens fastigheter. Jämt och ständigt får vi 

höra att det inte finns några pengar till underhåll och objekt som egentligen är underhåll dyker 

upp som investeringar. Ska vi klara de framtida investeringarna måste vi ha råd att underhålla. 

Tomelilla kommuns underhållspeng är ungefär hälften så stor jämfört med andra kommuner. 

 

De senaste åren har personal slutat på samhällsbyggnad. Vi ser med oro på den ökade 

arbetsbelastning som kvarvarande personal nu har. Vi ser också risker med att Tomelilla 

kommun hamnar på efterkälken när ett antal tjänster inte är besatta. Inför 2021 efterfrågade vi 

en kommunekolog som bl a är saknad i bekämpningen av invasiva arter samt i kontakterna 

med t ex vattenvårdsförbunden. Vakanserna måste tillsättas och nämndens budget förstärks 

därför. 

 

Vi anser också att frågan om försköning och trygghetsökande åtgärder ska hanteras av 

samhällsbyggnadsnämnden och pengarna flyttas därför över från kommunstyrelsen. 
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Revisionen  

Revisorerna är kommunfullmäktiges viktigaste redskap för att se till att dess beslut följs av 

politikerna i verksamheterna, att pengarna används på för Tomelillaborna bästa sätt. Tomelilla 

kommun har idag det lägsta antal revisorer man får ha. Det innebär t. ex att det är omöjligt att 

undanta någon revisor från ett område där denne av olika skäl är jävig. Revisionen blir också 

väldigt sårbar om en revisor av någon anledning väljer att avgå. Revisorerna har aviserat att 

den budget man har idag inte räcker till de granskningar som behöver göras. Vi anser därför 

att deras budget ska förstärkas.   
 

Investeringar 

Drift är drift och investering en investering. Det är en viktig utgångspunkt när budget 

diskuteras. Vi väljer därför att prioritera ned åtgärder på brandstationen i Brösarp och Ängens 

förskola. När det gäller investeringar för bekämpning av invasiva arter har det under 

beredningen inte framkommit någon förklaring till vad investeringen egentligen avser. 

Samma sak gäller för gateways och sensorer. Här får vi förklaringar om vad det är, inte vad 

det ska användas till. Vi noterar även att ingen verksamhet har uttryckt önskemål om detta. 

 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet konstaterar istället att Tomelilla kommun länge legat 

långt efter när det gäller hjälpmedel till personalen inom äldre omsorgen. Skenor till takliftar 

har länge funnits installerade på särskilt boende i andra kommuner, men saknas fortfarande i 

kommunen. Vi menar därför att det är dags att påbörja arbetet med att installera detta i alla 

rum på våra boende. När allt är förberett, är det enkelt att sätta in en lift när en boende har 

behov av en sådan. 

 

Vi har i många år arbetat för att en familjecentral ska öppnas i Tomelilla. Vi ser det som 

naturligt att en sådan projekteras i samband med projektet för ny-/ombyggnation av 

Lindesborgsskolan. Då Tomelillaborna inte har ”råd” att vänta på en byggnation behöver 

förvaltningen arbeta för att hitta en hyreslokal som kan användas i avvaktan på att en 

nybyggnation står klar.  

 

Yrkande 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet yrkar 

att  Kommunfullmäktige beslutar antar vårt budgetförslag.   

  

att   Kommunfullmäktige fastställer resultatbudget.  

  

att   Kommunfullmäktige fastställer vårt förslag till investeringar för 2022 

 

att  Kommunfullmäktige beslutar ge förvaltningen i uppdrag att hyra en lokal för 

familjecentral 
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Driftbudget 2022 

 

Driftredovisning (tkr) Budget 2021 Prel 2022  Ökn/minskn Ny ram 

        

Kommunfullmäktige -946 -966   -966 

Revisionen -1 102 -1 125 -200 -1 325 

Valnämnden -15 -275   -275 

Överförmyndarnämnden -2 535 -2 588   -2 588 

Kommunstyrelsen -71 172 -71 939 -2 200 -74 139 

Samhällsbygnadsnämnden -48 739 -49 362 -2 800 -52 162 

Byggnadsnämnden -2 893 -2 957   -2 957 

Kultur- och fritidsnämnden -23 219 -23 480 -600 -24 080 

Vård- och omsorgsnämnden -245 848 -250 966 -2 700 -253 666 

Familjenämnden -414 053 -423 129 -5 500 -428 629 

NETTOKOSTNADER -810 522 -826 787 -14 000 -840 787 

        

Finansiering 827 222 851 331 6 000 857 331 

        

RESULTAT 16 700 24 544 -2 000 16 544 

     

     

2%  resultatmål motsvarar: 16 647 17 465  17 465 

     

     

Förutsättningar     

Uppräkning (PKV*)  2,1%   

Skattesats   20,61   

Befolkning  13 700   

     

* PKV = SKR prisindes för kommunalverksamhet   
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Investeringsbudget 2022 

Samhällsbyggnadsnämnden Belopp Prio 

Gata/Park   

Asfalt och vägmarkering  2 000 000 1 

Åtgärder trafiksäkerhet 500 000 1 

Lekplatser Tomelilla 1 500 000 1 

GC vägar 1 500 000 1 

Gatubelysning till LED 2 500 000 1 

Dikningsföretag 100 000 1 

Gatuinvesteringar i samband med VA 6 000 000 1 

Byte av elanläggning ej kommunala vägar 2 000 000 1 

Tillgänglighetsåtgärder/trygghetsåtgärder 1 000 000 1 

Torget 1 000 000 1 

Sittplatser/grillplatser/träd Folkets Park 200 000 1 

Helhetsgrepp Kronoskogen 1 500 000 1 

Nyplantering av träd byar + Tomelilla 200 000 1 

Saltspridare+ plog till flakbil + vikplog till hjullastare 400 000 1 

Oförutsett 1 000 000 1 

Överfart/cykelväg/gångbana  inkl belysning  3 000 000 1 

Invasiva arter 0 2 

Julbelysning 200 000 2 

Hundrastgård Smedstorp 200 000 1 

Utegym Lunnarp 500 000 1 

Klimatskal trädplantering 500 000 2 

 25 800 000  

Fastighet   

Ny bil 150 000 1 

Byavångsskolan 1 000 000 1 

Norrevång 4 000 000 1 

Norrevång 3 000 000 1 

Norrevång 2 000 000 1 

Norrevång 4 500 000 1 

Ängen (500 000) 0 2 

Ängen  200 000 1 

Kulturhuset 1 000 000 1 

Välabadet  4 000 000 1 

Ospecificerat/tillgänglighet 3 000 000 1 

Brösarps brandstation  0 2 

Brösarps brandstation  0 2 

Brösarps brandstation  0 2 

 22 850 000  
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VA investeringar (separat bilaga) 26 400 000 1 

SUMMA samhällsbyggnadsnämnden 75 050 000  

   

Familjenämnden   

Projektering ny/tillbyggnad Lindesborgsskolan 8 000 000  

Familjecentralen 800 000  

Påbörja undersökning/projektering Kastanjeskolan 1 500 000 1 

Ökad funktionalitet Fyrklöverns förskola 2 000 000 1 

Inventarieutbyte 1 500 000 1 

Digitala enheter till elever/personal 1 500 000 1 

SUMMA familjenämnden 15 300 000  

   

Kommunstyrelsen   

IT investeringar 1 400 000 1 

Ekonomisystem 1 000 000 1 

Ipad:s politiker 515 000 1 

SUMMA kommunstyrelsen 2 915 000  

   

Vård- och omsorg   

Takliftar - särskilt boende 500 000 1 

Takskenor 685 000 1 

Inventarier för stöd & omsorg 1 500 000 1 

SUMMA vård & omsorgsnämnden 2 685 000  

   

Kultur o fritid   

Klättervägg  Wifi bänk 350 000 1 

Inventarier till Softa 100 000 1 

SUMMA kultur &fritidsnämnden 450 000  

   

TOTALT 96 400 000  

   

Prioritet 1 96 400 000  

Prioritet 2 700 000  

SUMMA 97 100 000  

   

VA investeringar 26 400 000  

Skattefinansierade investeringar 70 000 000  

SUMMA investeringar 96 400 000  

   

   

Självfinansiering 70 000 000  
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Resultatbudget ( mnkr ) 
    

 

Budget 2021 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Verksamhetens intäkter 185,0 190,0 196,0 210,0 

Verksamhetens kostnader -942,3 -989,1 -1 010,7 -1 037,6 

Av- och nedskrivningar -48,0 -53,0 -56,0 -66,0 

Verksamhetens nettokostnader -805,3 -852,1 -870,7 -893,6 

Skatteintäkter 535,1 567,3 587,2 597,2 

Generella statsbidrag och utjämning 286,9 301,3 296,0 299,8 

Skatteintäkter totalt 822,0 868,6 883,2 897,0 

Finansiella intäkter 4,0 4,0 4,0 4,0 

Finansiella kostnader -4,0 -4,0 -5,0 -6,0 

Resultat före extraordinära poster 16,7 16,5 11,5 1,4 

Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 

Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 

Skattekostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets resultat 16,7 16,5 11,5 1,4 
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Balansbudget ( mnkr) 
    

TILLGÅNGAR Budget 2022 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Materiella anläggningstillgångar 

    
Mark, byggnader och tekniska anlläggningar 678,2 718,0 760,8 891,8 

Maskiner och inventarier 36,5 40,0 42,0 45,0 

Finansiella anläggningstillgångar     

  
Aktier, andelar och andra långfristiga fordringar 28,0 28,0 28,0 28,0 

Summa anläggningstillgångar 742,7 786,0 830,8 964,8 

Förråd med mera 9,0 9,0 9,0 9,0 

Kortfristiga fordringar 40,0 40,0 40,0 40,0 

Kortfristiga placeringar 34,3 50,0 50,0 50,0 

Kassa och bank 75,0 40,0 40,0 40,0 

Summa omsättningstillgångar 158,3 139,0 139,0 139,0 

SUMMA TILLGÅNGAR 901,0 925,0 969,8 1 103,8 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER     

  
Eget kapital  447,3 463,8 475,4 477,1 

därav årets resultat * 16,7 16,5 11,6 1,7 

Avsatt till pensioner 9,5 9,5 9,5 9,5 

Andra avsättningar 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa avsättningar 9,5 9,5 9,5 9,5 

Långfristiga skulder 320,0 350,0 370,0 500,0 

Kortfristiga skulder 124,2 101,7 114,9 117,2 

Summa skulder 444,2 451,7 484,9 617,2 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 901,0 925,0 969,8 1 103,8 
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Barnkonsekvensanalys av budgetförslaget  

     Ja Nej  

1. Beslutet berör barn direkt eller indirekt?    ☒ ☐  

Om ja, besvara följande frågor  

 

2. Innebär beslutet att alla barn och unga     ☒ ☐  

har samma rättigheter och lika värde?  

3. Innebär beslutet att barns och ungas bästa prioriteras?   ☒ ☐  

4. Innebär beslutet att barn och ungas rätt till god hälsa och   ☒ ☐  

utveckling främjas?   

 

5. Har särskild hänsyn tagits till fysisk och psykisk    ☒ ☐  

funktionsnedsättning hos barn och unga?   

 

6. Har barn och unga fått uttrycka sin mening?    ☐ ☒  

Om ja, hur och vad är deras inställning?  
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2 juni 2021

Justerandes sign

Ks § 61 Dnr KS 2021/86

Initiativärende - Strategi för 
medborgardialog

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en strategi för 
medborgardialog i Tomelilla kommun.

Ärendebeskrivning
Under 2020 genomförde Tomelilla kommun SKR:s Kommunkompass. I analysen, 
som kommunen fick i januari 2021, utvärderades bland annat hur framgångsrik 
Tomelilla kommun är som demokratiaktör:

”Intrycket utvärderarna får är att finns både en ambition och ett intresse i 
kommunen att föra dialog med medborgarna, men att det saknas en tydlig strategi 
kring hur och när kommunen ska använda sig av medborgardialoger. Sunne, Piteå 
och Ängelholm är tre kommuner som arbetar systematiskt och strategiskt med 
medborgardialog.”

Ett av de tydliga förbättringsförslag som läggs fram är följaktligen: ”Tydligare strategi 
och systematik kring medborgardialoger”.

Eftersom det är kommunfullmäktige som ska anta strategin är det, i enlighet med 
reglemente för hantering av styrdokument i Tomelilla kommun också 
kommunfullmäktige som ska ge uppdraget att utarbeta den. För att Tomelilla 
kommun i god tid före valet 2022 ska ha en utarbetad strategi bör 
kommunfullmäktige snarast ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en strategi för 
medborgardialog.

Vid framtagande av strategin ska särskilt Sunnemodellen studeras. I Sunne kommun 
har ”Riktlinjer för Sunnemodellen – ett verktyg för dialog” tagits fram. I modellen 
används en delaktighetstrappa som är intressant: Information-Konsultation-Dialog-
Inflytande-Medbeslutande. Detta beskrivs i riktlinjerna:

”I varje enskild process ska det tas beslut om syftet med medborgardialogen och var i 
delaktighetstrappan vi väljer att gå in. Förutsättningarna och påverkansmöjligheterna 
ska göras tydliga för alla inblandade – politiker, tjänstemän och medborgare.
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2 juni 2021

Justerandes sign

§ 61 forts.

Det är viktigt att skapa rätt förväntningar, eftersom detta påverkar både resultatet 
och klimatet under arbetet. Påminn om det under processen och ta det aldrig för 
självklart.

• vill vi informera?

(exempel på metoder: informationsmöte, trycksak, affischer, film, webb, sociala 
medier, media)

• vill vi konsultera?

(exempel på metoder: fokusgrupper, fysiska eller digitala paneler, Mystery Shopping 
som undersöker kvaliteten i en tjänst)

• vill vi låta medborgarna möta andra för att föra dialog om frågor som rör 
samhällets utveckling?

(exempel på metoder: dialogcafé, rådslag, walk and talk, expertpanel, SWOT-möte)

• vill vi ge medborgarna möjlighet att vara medskapande och få inflytande från 
identifiering av behov, utveckling av alternativ, val av förslag/lösningar?

(exempel på metoder: framtidsverkstad, workshops där viktiga intressenter arbetar 
tillsammans)

• vill de förtroendevalda delegera ett ansvar - medbeslutande?

(exempel på metoder: råd med beslutanderätt, medborgarbudget)”

Givetvis kan även andra kommuners metoder studeras och särskilt Piteå och 
Ängelholm som omnämns i Kommunkompassens utvärdering.

Ekonomiska konsekvenser
Att ta fram en strategi innebär en kostnad i form av tjänstemannatid. Själva strategin 
kan visserligen föranleda vissa kostnader, men det är för tidigt för att bedöma.

Barnperspektivet
En strategi för medborgardialog påverkar även den dialog som ska ske med barn och 
ungdomar, men själva uppdraget till förvaltningen att ta fram en strategi berör inte 
barn nämnvärt.

Miljöperspektivet
Uppdraget att ta fram en strategi påverkar inte miljön nämnvärt.
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2 juni 2021

Justerandes sign

§ 61 forts.

Uppföljning
Strategin bör tas fram så att den kan antas av kommunfullmäktige senast hösten 
2021.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en strategi för 
medborgardialog i Tomelilla kommun.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 85/2021, handlingsid: Ks 2021.1686.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 85/2021:

Kommunfullmäktige beslutar ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en strategi för 
medborgardialog i Tomelilla kommun.

Förslag på beslut under sammanträdet
Ida Bornlykke (S) yrkar avslag på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Per-Martin Svensson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar enligt 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

_________

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2 juni 2021

Justerandes sign

Ks § 62 Dnr KS 2020/145

Organisations- och arvodesberedningens 
förslag gällande strategi för 
medborgardialog

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar ge förvaltningen i uppdrag att utarbeta en kort och 
kärnfull strategi för medborgardialog i Tomelilla kommun. För framtagande av 
strategin ska en politisk referensgrupp med en ledamot från varje i Tomelilla 
kommunfullmäktige representerat parti bildas.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslöt den 14 december 2020 att tillsätta en särskild beredning 
för organisations- och arvodesfrågor. Beredningen har vid tre tillfällen diskuterat hur 
medborgardialogen kan förbättras både allmänt och vid speciella frågor. 

Förvaltningen bör ha en plan för hur medborgardialogen ska genomföras vid större 
och viktigare frågor, som till exempel framtagande av översiktsplan, fördjupade 
planer med mera, men det beredningen har inriktat sig på är den politiska 
medborgardialogen. 

Många förslag har tagits upp såsom exempelvis medborgarnas frågestund på 
kommunfullmäktige, öppna nämndsammanträden, digitala frågestunder, ”afternoon 
tea” med kommunalråden och så vidare. Ytterligare förslag har kommit upp i SKR:s 
Kommunkompassen. Beredningen har också betonat att dialogen behöver hållas 
såväl fysiskt som digitalt, även när covid-19 pandemin är över.

Beredningen föreslår därför kommunfullmäktige att ge förvaltningen i uppdrag att 
utarbeta en kort och kärnfull strategi för medborgardialog i Tomelilla kommun. 
Eftersom denna strategi ska omfatta den politiska medborgardialogen så är det 
viktigt att en politisk referensgrupp med en ledamot från varje i Tomelilla 
kommunfullmäktige representerat parti bildas. 

Strategin kommer senare att antas av kommunfullmäktige i enlighet med reglemente 
för hantering av styrdokument i Tomelilla kommun.

Strategin bör utarbetas på ett sådant sätt att den kan antas senast våren 2022.
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2 juni 2021

Justerandes sign

§ 62 forts.

Kommunfullmäktige beslöt den 14 december 2020 att tillsätta en särskild beredning 
för organisations- och arvodesfrågor. Beredningen har vid tre tillfällen diskuterat hur 
medborgardialogen kan förbättras både allmänt och vid speciella frågor. 

Förvaltningen bör ha en plan för hur medborgardialogen ska genomföras vid större 
och viktigare frågor, som till exempel framtagande av översiktsplan, fördjupade 
planer med mera, men det beredningen har inriktat sig på är den politiska 
medborgardialogen. 

Många förslag har tagits upp såsom exempelvis medborgarnas frågestund på 
kommunfullmäktige, öppna nämndsammanträden, digitala frågestunder, ”afternoon 
tea” med kommunalråden och så vidare. Ytterligare förslag har kommit upp i SKR:s 
Kommunkompassen. Beredningen har också betonat att dialogen behöver hållas 
såväl fysiskt som digitalt, även när covid-19 pandemin är över.

Beredningen föreslår därför kommunfullmäktige att ge förvaltningen i uppdrag att 
utarbeta en kort och kärnfull strategi för medborgardialog i Tomelilla kommun. 
Eftersom denna strategi ska omfatta den politiska medborgardialogen så är det 
viktigt att en politisk referensgrupp med en ledamot från varje i Tomelilla 
kommunfullmäktige representerat parti bildas. Strategin kommer senare att antas av 
kommunfullmäktige i enlighet med reglemente för hantering av styrdokument i 
Tomelilla kommun.

Strategin bör utarbetas på ett sådant sätt att den kan antas senast våren 2022.

Ekonomiska konsekvenser
Framtagande av en ny strategi med en politisk referensgrupp kommer att kosta i 
form av arvoden och kanske ersättning för förlorad arbetsinkomst. Vad den färdiga 
strategin kommer att innebära i form av kostnader är svårt att bedöma i dagsläget.

Även den tjänstemannatid som går åt för att utarbeta strategin innebär en kostnad. 
Beredningens tydliga uppmaning är att strategin ska vara kort och kärnfull snarare än 
lång och omfattande.

Barnperspektivet
En ny strategi för medborgardialog i Tomelilla kommun kommer att beröra barn till 
viss del. Det nuvarande ungdomsrådet är redan idag en del av Tomelilla kommuns 
medborgardialog.
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Miljöperspektivet
En digital medborgardialog har fördelar i form av mindre persontransporter. Detta 
måste ställas mot behovet av att träffas fysiskt.

Uppföljning
Den kommande strategin bör följas upp regelbundet.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar ge förvaltningen i uppdrag att utarbeta en kort och 
kärnfull strategi för medborgardialog i Tomelilla kommun. För framtagande av 
strategin ska en politisk referensgrupp med en ledamot från varje i Tomelilla 
kommunfullmäktige representerat parti bildas.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 95/2021, handlingsid Ks 2021.2034.

Tidigare behandling
Organisations- och arvodesberedningen § 3/2021:

Organisations- och arvodesberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige att ge 
förvaltningen i uppdrag att utarbeta en kort och kärnfull strategi för medborgardialog 
i Tomelilla kommun. För framtagande av strategin ska en politisk referensgrupp med 
en ledamot från varje i Tomelilla kommunfullmäktige representerat parti bildas.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 95/2021:

Kommunfullmäktige beslutar ge förvaltningen i uppdrag att utarbeta en kort och 
kärnfull strategi för medborgardialog i Tomelilla kommun. För framtagande av 
strategin ska en politisk referensgrupp med en ledamot från varje i Tomelilla 
kommunfullmäktige representerat parti bildas.

_________

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige
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Ks § 66 Dnr KS 2021/63

Nytt stödsystem för ideella föreningar i 
Tomelilla kommun

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anta förslaget till nytt stödsystem för ideella föreningar 
i Tomelilla kommun och att införa det från och med aktivitetsåret 2021.

Kommunfullmäktige beslutar att det nya stödsystemet ska följas upp två år efter 
införandet.

Ärendebeskrivning
Tomelilla kommun vill genom olika stödformer ge ideella föreningar möjligheter att 
genomföra stimulerande, utvecklande, nyskapande och förebyggande verksamheter 
av hög kvalité i första hand för barn och ungdomar i åldrarna 7–25 år inom 
kommunen.

Kultur o fritidsnämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att fördela stöd till ideella 
föreningar som är öppna för alla och verksamma i Tomelilla kommun.

Kultur och fritidsnämnden beslutade den 26 mars 2019 att tillsätta en arbetsgrupp 
för översyn av stödsystemet till föreningslivet. Arbetsgruppen startade sitt arbete kort 
därefter och förslaget till nytt stödsystem som utarbetades hösten 2019 har därefter 
förankrats hos föreningslivet i kommunen som haft möjlighet att lämna synpunkter. 
Därefter har det slutliga förslaget som nu föreligger för beslut förankrats i kultur- och 
fritidsnämnden. Nämnden har även kontinuerligt informerats sedan arbetsgruppen 
startade våren 2019.

Jämfört med när förslaget till nytt stödsystem senast behandlades i nämnden är det 
kompletterat på sid 9 under stycket: 2.2. Stöd i föreningsägda anläggningar-
/lokaler med formuleringen:
Det gäller även för lån med ”fritidsnämndsborgen” gällande amortering och räntor 
som är beslutade sedan tidigare samt att maximalt driftbidrag är 350.000 kronor per 
år. 

Ärendet behandlades av kultur- och fritidsnämnden den 23 juni 2020, Kfn § 
40/2020. Nämnden beslutade att återremittera ärendet till 
förvaltningen/arbetsgruppen och behandla det på nytt 2020-09-22.
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Anledningen till att ärendet återremitterades var att nämnden innan beslut från 
arbetsgruppen önskade en konsekvensanalys som ska beskriva vilka ekonomiska 

konsekvenser det nya stödsystemet innebär för kommunen jämfört med gällande 
stödsystem samt innehålla exempel på vilka ekonomiska konsekvenser det kan 
innebära för enskilda föreningar.

Arbetsgruppen har genomfört sitt uppdrag från den 23 juni och lämnar 
följande yttrande till kultur- och fritidsnämnden:
När det gäller de ekonomiska konsekvenserna för bland annat lokalt aktivitetsstöd 
(LOK) så är det svårt att veta vilka konsekvenserna blir för att det inte finns 
tillgängliga uppgifter. I det nya förslaget är det till exempel åldern 7 - 25 och 
nuvarande uppgifter som förvaltningen får in från föreningarna är åldern 5 - 20. 

Kontakt har tagits med SkåneIdrotten SISU för att få in uppgifter gällande 
deltagartillfälle för 2019 gällande det statliga (LOK) som är åldern 7 - 25 för 
föreningar i Tomelilla kommun. De uppgifter vi har fått är att föreningarna har 
rapporterat in 6 172 deltagartillfälle för åldern 21 - 25. Vilket motsvarar en kostnad i 
det nya förslaget på 6 172 x 5 kr =30 860 kr, vilket är en kostnad kommunen inte 
haft tidigare. 

Därutöver så tillkommer de föreningar som inte får statligt LOK men som kan söka 
kommunalt LOK för åldern 21 - 25 år och hur många detta kan bli har vi inga 
uppgifter på.  I gengäld så har kommunen utbetalt LOK stöd för åldern 5 - 6 och 
2019 så var detta 2 791 deltagartillfälle, vilket motsvarar 2791 x 7 kr=19 537 kr.

När det gäller pensionärs och handikappföreningarnas möjlighet att ansöka om lokalt 
aktivitetsstöd för sina aktiviteter så har förvaltningen inte några uppgifter på hur 
många deltagartillfällen som dessa föreningar kommer att söka om i det nya 
stödsystemet. I nuvarande bidragsregler så har dessa föreningar enbart haft möjlighet 
att söka grundbidrag som är baserad på medlemsantalet för medlemmar boende i 
Tomelilla kommun. 2020 betalades det ut 47 846 kr i grundbidrag.

När det gäller stödet till föreningsägda lokaler så är det andra typer av kostnader som 
får sökas för än i tidigare bidragsregler, de kostnader som föreningarna får söka för i 
det nya förslaget är följande:

- Räntor för anläggnings - lokallån, renhållning/sophämtning, försäkringar, vatten 
och avlopp, sotning, värme, el samt underhålls- och skötselkostnader samt 
eventuellt larm.
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Tidigare bidragsregler gällande driftbidrag så var det enbart 

- räntor för lån med ”fritidsnämndens borgen”, vatten och avlopp, värmekostnader 
som föreningarna fick ansöka om. 

Förvaltningen har inte tillgång till dessa uppgifter och kan därmed inte få fram de 
ekonomiska konsekvenserna gällande driftsbidraget i nuvarande bidragsregler jämfört 
med förslaget i det nytt stödsystem. 

Enligt kultur och fritidsplanen prioriteras barn och unga samtidigt som kultur och 
fritidsnämnden vill att alla föreningar ska behandlas lika och att aktiviteter ska 
premieras. 

Nya förslaget till stödsystem har en likabehandling vad gäller de statliga stöden med 
samma ansökningsregler och ansökningstider.

Ärendet behandlades åter i Kultur- och fritidsnämnden den 22 september 
2020, Kfn § 50/2020: Kultur och fritidsnämnden beslutade att återremittera ärendet 
till förvaltningen för att bryta ner beräkningarna av föreningsstödet i enlighet med 
kultur och fritidsnämndens beslut 2019-03-26 (Kfn § 21/2019) samt 2020-06-23 
(Kfn § 40/2020). 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade vidare att ett fördjupat underlag skulle tas 
fram. Förvaltningen fick i uppdrag att från fem föreningar samt pensionärs och 
funktionsvariationsföreningar inhämta underlag och baserat på dessa uppgifter 
genomföra en ekonomisk konsekvensanalys.

Slutligen beslutade nämnden att ärendet skulle behandlas på nytt på nämndens 
sammanträde 2020-11-17 förutsatt att förvaltningen då var klara med 
kompletteringarna.

På nämndens sammanträde den 17 november 2020, Kfn § 52/2020, lämnades 
följande information: Enhetschef Ros-Marie Stjernfeldt informerade om att 
insamling av underlag enligt uppdrag av nämnden den 22 september inte är helt 
slutfört men förvaltningen kommer ha klart ett nytt underlag för beslut på 
sammanträdet den 15 december.

På nämndens sammanträde den 15 december 2020, Kfn § 66/2020 informerade 
Enhetschef Ros-Marie Stjernfeldt muntligt om den ekonomiska konsekvensanalysen 
som man fick i uppdrag av nämnden att ta fram den 22 september. Nämndens 2:e 
vice ordförande Tina Bergström-Darrell frågade om alliansens planer för den vidare 
hanteringen av ärendet och ordförande kommer återkomma med besked. 
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På nämndens sammanträde den 26 januari ställde på nytt nämndens 2:e vice 
ordförande frågor om den fortsatta hanteringen av nytt stödsystem. På sammanträdet 
den 16 februari 2020 meddelade ordförande nämnden att ärendet ska behandlas som 
beslutsärende på dagens sammanträde den 23 mars 2021.

Ekonomiska konsekvenser
Det är utifrån framlagt förslag svårt att analysera de ekonomiska konsekvenserna 
såväl för kommunen som för enskilda ideella föreningar.

Barnperspektivet
Stödsystemet vänder sig i första hand till barn och ungdomar i kommunen i åldrarna 
7-25 år och ska stimulera dessa att bli och förbli en del av föreningslivet.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv.

Uppföljning
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att det nya 
stödsystemet ska följas upp två år efter införandet.

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta förslaget till nytt stödsystem för ideella föreningar 
i Tomelilla kommun och att införa det från och med aktivitetsåret 2021.

Kommunfullmäktige beslutar att det nya stödsystemet ska följas upp två år efter 
införandet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 74/2021, handlingsid: Ks 2021.1466.

Förslag till nytt stödsystem, rev 2021-03-03, handlingsid: Ks 2021.1172.

Presentation Kultur och fritid Stödsystem, handlingsid: Ks 2021.1171.

Tidigare behandling
Kultur- och fritidsnämnden § 74/2019:
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Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge arbetsgruppen i uppdrag att förankra 
förslaget till nytt stödsystem hos föreningarna i kommunen samt att därefter bereda 
föreningarna möjlighet att skriftligt yttra sig över förslaget under januari 2020. 
Därefter ska förslaget på nytt behandlas i kultur- och fritidsnämnden.

Kultur- och fritidsnämnden § 29/2020: 

Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Kultur- och fritidsnämnden § 40/2020: 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att återremittera ärendet till 
förvaltningen/arbetsgruppen och behandla det på nytt 2020-09-22. 

Ärendet ska när det behandlas på nästa sammanträde ha kompletterats med följande:

Ekonomisk konsekvensanalys: Konsekvensanalysen ska beskriva vilka 
ekonomiska konsekvenser det nya stödsystemet innebär för kommunen jämfört med 
gällande stödsystem samt innehålla exempel på vilka ekonomiska konsekvenser det 
kan innebära för enskilda föreningar. 

Datum för införande av nytt stödsystem: Nämnden ska föreslå 
kommunfullmäktige att införa det nya stödsystemet från och med aktivitetsåret 2021 
och inte från den 1 januari 2021.

Förslaget till beslut på dagens sammanträde att kultur-och fritidsnämnden föreslår 
kommunfullmäktige att besluta att det nya stödsystemet ska följas upp två år efter 
införandet ska gälla även när nytt beslut fattas den 22 september.

Kultur- och fritidsnämnden § 50/2020:

Kultur och fritidsnämnden beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen för att 
bryta ner beräkningarna av föreningsstödet i enlighet med kultur och 
fritidsnämndens beslut 2019-03-26 (Kfn § 21/2019) samt 2020-06-23 (Kfn § 
40/2020). 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar vidare att ett fördjupat underlag ska tas fram. 
Förvaltningen får i uppdrag att från fem föreningar samt pensionärs och 
funktionsvariationsföreningar inhämta underlag och baserat på dessa uppgifter 
genomföra en ekonomisk konsekvensanalys.
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Ärendet ska behandlas på nytt på nämndens sammanträde 2020-11-17 förutsatt att 
förvaltningen då är klara med kompletteringarna.

Kultur- och fritidsnämnden § 20/2021:

Kultur- och fritidsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till 
nytt stödsystem för ideella föreningar i Tomelilla kommun och att införa det från och 
med aktivitetsåret 2021. 

Kultur-och fritidsnämnden föreslår också kommunfullmäktige att besluta att det nya 
stödsystemet ska följas upp två år efter införandet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 74/2021:

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna ärendet till kommunstyrelsen 
utan förslag till beslut.

Förslag till beslut under sammanträdet
Per-Martin Svensson (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsnämndens förslag.

_________

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige
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     Arbetsgruppens förslag till nytt stödsystem för ideella  
     föreningar i Tomelilla kommun

         
 Övergripande mål för stöd till ideella föreningar

  Tomelilla kommun vill genom olika stödformer ge ideella föreningar möjligheter att   
  genomföra stimulerande, utvecklande, nyskapande och förebyggande verksamheter  
  av hög kvalité i första hand för barn och ungdomar i åldrarna 7 – 25 år inom 
  kommunen.

  Stödformerna skall bidra till

 att intentionerna i översiktsplanen 2025 med utblick mot 2040 uppnås liksom 
visionen ”Tomelilla – här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter 
av Österlen”

 att främja en aktiv vardag med varierande utbud såväl inom kultur som fritid 
 att stimulera barn och ungdom att få en möjlighet att bli och förbli en del av 

föreningslivet
 att likaprincipen skall gälla för alla oavsett vald aktivitet
 att mötesplatser är tillgängliga för alla
 att utbudet av arrangemang är varierande och öppna för alla

  Allmänna bestämmelser
  Kultur o fritidsnämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att fördela stöd till ideella 
  föreningar som är öppna för alla och verksamma i Tomelilla kommun.
  För att erhålla stöd från Tomelilla kommun krävs att föreningen är godkänd som  
  stödberättigad. För att bli detta skall nedanstående allmänna villkor vara uppfyllda:

  Förening ska:
 vara öppen för alla och ha ideellt syfte 
 vara uppbyggd och fungera enligt demokratiska principer 
 ha minst 10 medlemmar i åldern/åldrarna 7 – 25 år och/ eller pensionärer, 

           och/ eller medlemmar som är funktionsvariabla och som erlagt fastställd 
           medlemsavgift.

 av årsmöte antagit skriftligt utformade stadgar
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 ha stadgeenligt vald styrelse och valda/utsedda revisorer
 erhållit organisationsnummer från Skatteverket samt inneha plus- eller 

           bankgirokonto

      Kultur o fritidsnämnden kan, genom särskild prövning, ge förening stöd även om
             ovanstående kriterier inte uppfylls om föreningens verksamhet bedöms av    
             nämnden som mycket angelägen.

Ansökan om stöd 
Ansökan sker digitalt på Tomelilla kommuns hemsida ( www.tomelilla.se )
Ansökningshandlingarna ska vara fullständigt ifylld av behörig firmatecknare.
Stödet skall vara sökt senast den dag som anges i bestämmelserna för respektive 
stöd.

   Förening som inkommer med ansökan efter ansökningstidens utgång erhåller ett 
reducerat stöd, enligt följande:

   Ansökan inkommen 
1 – 7 dagar försent, sker avdrag med 10%
8 – 14 dagar försent, sker avdrag med 25%

      21 dagar eller senare försent behandlas inte.
             Beviljat stöd utbetalas enbart till föreningens plus- eller bankgiro. 
             Sektion i förening kan inte söka/beviljas stöd.

   Om oriktiga ansökningsuppgifter lämnas kan detta medföra avstängning och krav
   på återbetalning vilket fastställes av kultur- och fritidsnämnden i varje enskilt fall.
   Förening som brutit mot andra allmänt vedertagna regler avstängs med 
   omedelbar verkan från fortsatt stöd och kan krävas på återbetalning av tidigare   
   utbetalt stöd.
   Stöd till förening som har skuld till kommunen innehålles intill dess skulden
   reglerats.

Insyn och granskning
Stödberättigad förening skall senast 2 månader efter årsmötet, årligen ha insänt 

      godkända handlingar enligt följande:
   Årsmötesprotokoll
   Verksamhetsberättelse med ekonomiskt och socialt bokslut för det gångna 

  verksamhetsåret
   Revisionsberättelse 
   Verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår
   Stadgar – om dessa förändrats
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   Uppdaterade föreningsuppgifter inkl. styrelseförteckning
   Stöd utbetalas inte till förening förrän ovanstående uppgifter kommit kultur- 

  och fritidsnämnden tillhanda. Om inte uppgifterna kommit kultur- och 
  fritidsnämnden tillhanda under kalenderåret, så är rätten till det   
  sökta/beviljade stödet borttaget.
 

             Uppföljning
Kultur- och fritidsnämnden genomför årligen uppföljning av föreningars 
verksamhet, vilket kan innebära att förening som erhållit stöd skall ställa 
erforderliga handlingar och uppgifter till nämndens förfogande.

Belopp
Kultur- och fritidsnämnden fastställer och fördelar årligen stödens belopp i 
förhållande till av kommunfullmäktige fastställd rambudget för föreningsstöd. 

         Stödformer

          1. Verksamhetsstöd

Verksamhetsstöd är det samlade begreppet för olika stödformer som är avsedda att
   stimulera och möjliggöra genomförandet av olika föreningsverksamheter.

             Verksamhetsstödet består av följande stödformer 
 Lokalt aktivitetsstöd 
 Stöd till studieförbund
    Arrangemangsstöd
 Utvecklingsstöd

1.1 Lokalt aktivitetsstöd

Ändamål
Stödet avser att främja föreningarnas ledarledda gruppverksamheter

           
Villkor
Stöd kan beviljas förening med verksamhet för åldrarna 7 – 25 år samt för  

       pensionärer och eller personer med funktionsvariation.
       För deltagare med funktionsvariation finns ingen övre åldersgräns.
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                Stödberättigad aktivitet är
 

 Ledarledd gruppaktivitet med minst 3 och högst 30 medlemmar i åldrarna 7 – 
25 år samt för pensionärer eller deltagare med funktionsvariation.
Stöd kan utgå även för aktiviteter i rekryteringssyfte.

    Ledare skall vara utsedd av föreningen och vara minst 15 år samt vara 
   närvarande under hela aktiviteten. Ledare kan inte redovisningsmässigt vara 
   ansvarig för flera gruppaktiviteter samtidigt.

      En gruppaktivitet ska pågå minst 60 minuter och innehålla gemensam samling  
     och avslutning,

    Gruppaktiviteten skall vara beslutad och ekonomiskt planerad av styrelse 
   alternativt medlemsmöte eller liknande och vara genomförd av föreningen

    Gruppaktiviteten skall dokumenteras på föreskrivet sätt och förvaras under 
   minst sju år

                Stöd utgår inte till

    Entrébelagda eller kommersiella aktiviteter

                Bidrag för deltagare
                Deltagaren ska vara mellan 7 – 25 år och/eller pensionär och vara medlem i
                stödberättigad ideell förening med verksamhet i Tomelilla kommun. 
                För deltagare med funktionsvariation finns ingen övre åldersgräns.

                Bidrag för ledare
   Ansvarig gruppledare skall vara minst 15 år och medlem i stödberättigad 
   ideell förening med verksamhet i Tomelilla kommun

                Lokalt aktivitetsstöd utgår med
                Ledarstöd          5 kr/per gruppaktivitet

                Deltagarstöd
     7 – 12 år          7 kr/per deltagartillfälle
     13 – 20 år          9 kr/per deltagartillfälle
     21 – 25 år och               
     för pensionär         5 kr/per deltagartillfälle

  För medlemmar
     med funktions-
     variation                10 kr/per deltagartillfälle
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                  Ansökan 
                  sker digitalt för verksamhet under tiden 

1 januari i – 30 juni den 25/8  
                  1     juli – 31 december den 25/2

              1.2 Stöd till studieförbunden

Ändamål
Skapa möjligheter för studieförbunden att i demokratiska former skapa, 

      genomföra och främja folkbildning och kulturverksamhet av god kvalitet inom
      kommunen

              Förutsättningar för stödet 
  Stöd utgår till inom kommunen verksamma studieförbund vars centrala 
  organisation är godkänd för statsbidrag. 
  För kommunalt stöd till studieförbunden gäller villkor, kriterier,
  unika deltagare och fördelningsprinciper som i stort är gällande för statsbidrag.
  Förändringar av statsbidragsvillkoren medför oftast motsvarande förändringar 
  av kommunstödet.

                   Stöd 
                Stödet fördelas i förhållande till fastställt anslag enligt nedanstående fördelning

 Tillgänglighetsstöd   8 procent
 Verksamhetsstöd/studiecirkel                                                                67 procent
 Verksamhetsbidrag/ annan folkbildningsverksamhet 10 procent
 Verksamhetsbidrag/kulturprogram 15 procent

                    Redovisning och ansökan
                    Följande handlingar skall medfölja ansökan:

 STUV-rapport
 Mål/styrdokument som beskriver de för verksamheten beslutade målen 

och/eller styr verksamheten
   Ansökan sker årligen digitalt på fastställd blankett, senast den 31 mars, året   
   efter genomförd verksamhet.
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                1.3 Arrangemangs- och evenemangsstöd
    
     Ändamål
     Stödet avser stimulera till anordnandet och genomförandet av olika slags 

               offentliga publika arrangemang/evenemang.
   
     Villkor

               Arrangemangen/evenemangen skall genomföras inom kommunen och vara öppet 
               samt tillgängligt för alla kommuninvånare.

     Arrangören skall beakta jämställdhetsperspektivet, när det gäller både planering 
               och genomförandet av arrangemanget/evenemanget.

     Arrangemanget/evenemanget skall eftersträva att vara klimat- och miljöneutralt.
     Kultur- och fritidsnämnden kan även besluta om att prioritera särskilda specifika

               åldrar eller målgrupper årligen.
            
    Stöd
    Stöd kan årligen utgå för ett eller flera arrangemang/evenemang.
    Stödet kan utgå i form av ekonomiskt stöd eller som en förlustgaranti
    Kultur- och fritidsnämnden beslutar i varje enskilt fall om vilket stöd som skall utgå 

              och i vilken omfattning.
  
    Ansökan och redovisning
    Ansökan sker digitalt på fastställda ansökningsblanketter senast tre månader före    
    arrangemangets/eventets genomförande.
    Redovisning av arrangemanget sker på fastställd blankett som skall vara kultur-och
    fritidsnämnden tillhanda senast två månader efter genomförandet.

    Utbetalning
    av beviljat ekonomiskt stöd sker med 50 % efter beslut. Resterande utbetalning  
    och   även av en eventuell förlustgaranti sker när slutredovisningen av 
    arrangemanget godkänts av kultur- och fritidsnämnden. 
    Slutredovisningen skall vara inkommen under kalenderåret och senast 
    två månader efter att arrangemanget/evenemanget 
    genomförts.
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1.4  Utvecklingsstöd

   Ändamål
             Stödet avser att våga utmana, pröva och utveckla nya verksamhetstankar-/ idéer i 
             syfte att kunna finnas mede i ett framtida verksamhetsutbud.  
             Stödet är även avsett att stimulera till en ökad jämställdhet, mångfald och 
             tillgänglighet inom föreningsverksamheterna i kommunen
          

   Villkor
           Verksamhet som vänder sig till åldrarna 7 – 25 år och eller pensionärer alt.   
           personer med funktionsvariation prioriteras.
           Kultur- och fritidsnämnden kan även särskilt besluta om att prioritera särskilda 
           specifika åldrar eller målgrupper.

          
             Ansökan
             skall ske digitalt på fastställd blankett senast tre månader före uppstart
          

   Stöd och redovisning
             Stöd kan utgå som ett indirekt eller direkt ekonomiskt stöd och kultur- och
             fritidsnämnden beslutar i varje enskilt fall om vilket stöd som skall utgå och i vilken
             omfattning.
             Redovisning av utvecklingssatsningen skall vara kultur- och fritidsnämnden
             tillhanda senast två månader efter avslut.

   Utbetalning
  av beviljat ekonomiskt stöd sker med 50 % efter beslut. Resterande utbetalning
   sker när slutredovisning av utvecklingssatsningen godkänts av kultur- och
  fritidsnämnden. 
  Om indirekt stöd skall utgå innebär detta att kultur- och fritidsnämnden svarar
  för de kostnader som beviljats för satsningen.

1.5 Stöd till kulturellt värdefulla byggnader

 Ändamål
Ett viktigt inslag i kommunen är våra olika kulturellt värdefulla byggnader och därför 
finns ett särskilt kommunalt stöd för bevarandet av dessa.
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Villkor
Stödet utgår endast till kulturellt värdefulla byggnader som kultur- och fritids-
nämnden i förhand godkänt som stödberättigade.

Stöd
Stöd kan utgå för godkända nettokostnader för underhåll av byggnad med tillhörande 
utemiljö. samt för eventuell inventarieanskaffning i byggnad 
Åtgärder som prioriterar tillgängligheten och/eller är miljö-och klimatsmarta 
prioriteras

Ansökan
Ansökan sker digitalt senast den 31 mars årligen på fastställd blankett
              
Utbetalning
Utbetalning av beviljat ekonomiskt stöd sker, när kultur och fritidsnämnden erhållit 
den ekonomiska redovisning som krävs i varje enskilt fall.

          
       2.  Anläggnings och lokalstöd

   Stödet är avsett att hjälpa till att klara föreningarnas behov av anläggningar-/lokaler 
   för verksamheter som bedrivs inom Tomelilla kommun. Stödet prioriteras till 
   anläggningar-/lokaler där verksamhet för åldersintervall 7- 25 år och/eller 
   pensionärer alternativt verksamhet för  medlemmar med funktionsvariation bedrivs.
   Anläggningsstödet är avsett täcka del av föreningens nettokostnader för drift/hyra av
   lokalen/anläggningen
   Stöd utgår endast till anläggningar/-lokaler ägda eller förhyrda inom kommunen, vilka
   tidigare godkänts som stödberättigade av kultur och fritidsnämnden.
   Stöd utgår endast för den del av kostnaderna som är att hänföra till föreningens 
   ordinarie verksamhet.
   Förening skall kunna verifiera uppkomna nettokostnader om kultur och 
   fritidsnämnden så önskar.

        2.1 Stöd i kommunägda-/hyrda anläggningar – och lokaler

Ändamål/Stöd
    För att underlätta föreningarnas ordinarie verksamhet så erhåller samtliga
    stödberättigade föreningar i kommunen en subventionerad kostnad för upplåtelse 
    av kommunägda-/hyrda anläggningar-/lokaler.
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    Villkor
    Vid upplåtelse prioriteras verksamhet för 7 – 25 år och pensionärer eller verksamhet 
    för medlemmar med funktionsvariation som bedrivs enligt kommunens
    policy för anläggnings- och lokalupplåtelse.

       2.2. Stöd i föreningsägda anläggningar-/lokaler 

Ändamål
För att underlätta för ordinarie verksamhet i föreningsägda anläggningar och lokaler 
så kan stöd utgå för detta till stödberättigade föreningar.

          Villkor
          Vid beräkning av anläggningsstödet skall anläggningens nyttjandegrad och betydelse 
          för kommunens verksamhet för åldersintervallet 7 – 25 år samt pensionärer
          prioriteras eller där verksamhet för medlemmar med funktionsvariation bedrivs.

Stöd som kan utgå baseras på anläggningens-/lokalens årliga godkända
          nettodriftkostnader, enligt nedan: 
          

Räntor för anläggnings - lokallån, renhållning/sophämtning, försäkringar,  
          vatten och avlopp, sotning, värme, el samt underhålls- och 
          skötselkostnader samt eventuellt larm. Det gäller även för lån med    

”fritidsnämndsborgen” gällande amortering och räntor som är beslutade sedan        
tidigare.
          

          Stöd
          Anläggningsstöd kan högst utgå med 50 % av nettokostnaderna till 
          förening som redovisat minst 250 deltagartillfällen i gruppaktivitet enligt lokalt 
          aktivitetsstöd senaste verksamhetsåret för åldrarna 7 – 25 år samt för pensionärer, 
          eller verksamhet för medlemmar med funktionsvariation har bedrivits, eller
         att på annat sätt beskriva verksamhetsomfattningen för dessa åldrar och kategorier 
          i anläggningen-/ lokalen.   
          För föreningar som inte uppnår antalet deltagartillfällen i gruppaktivitet/år eller där 
          verksamhet inte bedrivs i motsvarande omfattning för dessa åldrar och kategori kan
          stöd utgå med högst 25 %.
          Anläggnings- och lokalstöd utgår för godkända nettokostnader och beräknas efter 
          totalt inkomna och godkända ansökningar och i förhållande till tillgängliga medel.

          Maximalt driftbidrag är 350.000 kronor per år.

          Ansökan
          sker digitalt senast 31 mars årligen på fastställd blankett
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  2.3 Hyresstöd
          
          Ändamål

För att underlätta för ordinarie föreningsverksamhet i föreningshyrda anläggningar
          och lokaler så utgår stöd för detta till stödberättigade föreningar.
        
          Villkor
          Hyresstöd utgår endast till anläggningar- och lokaler som kultur och fritidsnämnden
          i förhand godkänt som stödberättigade
          Vid beräkning av hyresstödet skall anläggningens- lokalens nyttjandegrad och 
          betydelse för kommunens verksamhet för åldersintervallet 7 – 25 år samt 
          pensionärer prioriteras. eller verksamhet för medlemmar med funktionsvariation 
         bedrivs.
         Stöd som kan utgå baseras på följande kostnader:
          Kallhyra, renhållning/sophämtning, försäkringar, vatten och avlopp, 
          sotning, värme och el samt arrende samt eventuellt larm

          Stöd 
          Hyresstöd kan högst utgå med 50 % av nettokostnaden till förening 
          som vid senaste verksamhetsåret redovisat minst 250 deltagartillfällen/år i 
          gruppaktivitet enligt lokalt aktivitetsstöd för åldrarna 7 – 25 år samt för 
          pensionärer, och medlemmar med funktionsvariation, eller på annat sätt beskrivit 
          verksamhetsomfattningen för dessa åldrar och personer i anläggningen- /lokalen.   
          
          För föreningar som inte uppnår antalet deltagartillfällen/år i gruppaktivitet enligt 
          lokalt aktivitetsstöd eller där verksamhet inte bedrivs i motsvarande omfattning för 
          dessa åldrar kan stöd utgå med högst 25 %.                               
          Hyresstöd utgår för godkända nettokostnader och beräknas efter totalt inkomna och 
          godkända ansökningar och i förhållande till tillgängliga medel.
           
          Ansökan
          sker digitalt senast 31 mars årligen på fastställd blankett
          

            2019 10 14, Rev 2020 04 17, 2020 05 27 2021 03 01

            Arbetsgruppen
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Kultur och Fritid
Återrapportering av nytt stödsystem för 
ideella föreningar i Tomelilla Kommun

153



Pensionärs- och funktionsvariationsföreningar
Presentation utifrån förslaget till nytt stödsystem och nuvarande bidragssystem

 

  Förslag till nytt 
stödsystem 2018

    Nuvarande 
bidragssystem 
2018

   

Förening Deltagartillfälle/kr Hyresb Kronor Grundb Hyresb Kronor

A 1215 x 5=6075 4000 10075 3325 4000 7325

B 1789 x 5=8945 3500 12445 6020 3500 9520

C 731 x 5=3655 500 4155 7350 500 7850

D 3615 x 5=18075  7000 25075 13125 7000 20125

E 2857 x 10=28570 7000 35570 9345 7000 16345

Summa     87320     61165
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  Förslag till nytt 
stödsystem 2019

    Nuvarande 
bidragssystem 
2019

   

Förening Deltagartillfälle/kr Hyresb Kronor Grundb Hyresb Kronor

A 1464 x 5=7320 4400 11720 3045 4400 7445

B 5903 x 5=29515 6000 35515 7245 6000 13245

C 634 x 5=3170 3000 6170 7700 3000 10700

D 4929 x 5=24645 8000 32645 12320 8000 20320

E 2767 x 10=27670 7500 35170 10045 7500 17545

Summa     121220     69255

Det kan konstateras att för de föreningar som förvaltningen har tagit in 
uppgifter om deltagartillfälle så hade fyra av fem föreningar fått ut mer bidrag 
med det nya stödsystemet.
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  Förslag till nytt stödsystem 
2018

  Nuvarande bidragssystem 
2018

Förening Kronor Förening Kronor

1 98157 1 95933

2 50375 2 30833

3 234030 3 326723

4 15827 4 7178

5 563206 5 423127

Summa 961595 Summa 883794

 

Ungdomsföreningarna 
Här presenteras resultat av de kostnader som föreningarna har inkommit 
med enligt de nya parametrarna och då räknat på 50 % av kostnaderna 
enligt förslaget till nytt stödsystem i vänsterspalten samt det driftbidrag som 
har utbetalats i det nuvarande bidragssystem samt avräknat procentsats av 
de redovisade intäkterna i högerspalten. I summorna är inklusive ”lån med 
fritidsnämndsborgen 100 % för de föreningar som har sådana beviljade 
sedan tidigare
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Här kan konstateras att någon förening med höga kostnader får ut mindre 
bidrag i förslaget till det nya stödsystemet. 

  Förslag till nytt stödsystem 
2019

  Nuvarande bidragssystem 
2019

Förening Kronor Förening Kronor
1 61251 1 97927
2 47603 2 32896
3 253159 3 371613
4 27372 4 7813
5 736965 5 425223
Summa 1126350 Summa 935472
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2 juni 2021

Justerandes sign

Ks § 78 Dnr KS 2021/28

Svar på motion - Vässa SYSAV:s mål, 
minska förbränningen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar avslå första att-satsen samt besvara motionens andra 
och tredje att-sats med förvaltningens förslag till yttrande.

Ärendebeskrivning
Mona Nihlén (V) har lämnat in motion - Vässa SYSAV:s mål, minska 
förbränningen - med i huvudsak följande lydelse:
Vi i Sverige ser oss ofta som ett föregångsland när det gäller sopsortering. Men det 
stämmer inte längre. Sverige halkar efter andra länder inom EU.

Andelen hushållssopor som sorteras i Sverige har i princip stått stilla i många år. 
Sedan 15 år tillbaka så återvinner svenskarna mindre än hälften av sina sopor. Det är 
under genomsnittet i EU.

En viktig orsak till detta är att Sverige har satsat på storskalig förbränning av sopor. 
På branschspråk kallas detta energiåtervinning. En miljon bostäder i Sverige värms 
med energi från sopförbränning i ett 30-tal anläggningar. Förutom att 2,5 miljoner 
ton svenskt avfall eldas upp, så importeras ytterligare 1,5 miljoner ton för att eldas 
upp i de gigantiska värmeverken.

Det är såklart bättre att energiåtervinna sopor än att lägga dem på deponi (soptipp). 
Men ur ett miljöperspektiv finns det flera problem med det. Därför måste vi verka 
för att snabbt minska och på sikt upphöra med sopförbränningen.

I Tomelilla kommun och 13 andra skånska kommuner sköts sophanteringen av 
SYSAV, ett bolag som kommunerna äger tillsammans. Som delägare i SYSAV måste 
vår kommun sätta upp mål för bolaget att satsa mer på att ta tillvara och undvika 
avfall snarare än att elda upp det. Som jämförelse kan vi ta en av de mest 
framgångsrika regionerna i Europa på detta område: italienska Treviso utanför 
Venedig.

I Treviso äger 49 kommuner med sammanlagt 550 000 invånare ett gemensamt 
avfallshanteringsföretag, som lyckas sortera ut mer än 85 % av sina hushållssopor. 
De säger att framgången beror på att man i 20 års tid jobbat mycket målmedvetet 
med information och utbildning, och bestämde sig också för att inte satsa på vare sig 
tippar eller förbränning, utan på mycket avancerad sopsortering. 
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2 juni 2021

Justerandes sign

§ 78 forts.

I Treviso lämnar man efter sig i genomsnitt 398 kg sopor/person/år, vilket i sig är 
lågt. När allt återvinningsbart sorterats ut, så återstår 57 kg. Av dessa eldas endast 
46 kg (12 %) upp.

Som jämförelse producerade varje invånare i Sveriges kommuner i genomsnitt 486 
kg avfall per person 2019 (4 kg mer än 2018). Totalt hanterade man 887 100 ton 
avfall 2019. 98,4 % återvanns – men av det är 

63 % energiåtervinning – alltså avfall som eldas upp. Det är lägre procentandel än 
2018 – men minskningstakten är alldeles för långsam, och den totala mängden avfall 
fortsätter att öka.

Vi i Vänsterpartiet yrkar därför på att Tomelilla kommun genom sitt 
delägarskap i SYSAV ska driva på för:

 Att det ska vara obligatoriskt för alla kommuner inom SYSAV att effektiv 
sopsortering ska vara möjlig redan vid fastigheten.

 Att ägarkommunerna ger SYSAV:s styrelse i uppdrag att besluta om att inte 
planera eller bygga ny kapacitet för sopförbränning.

 Att ägarkommunerna ger företagets styrelse i uppdrag att anta ett mål att 
både mängden avfall som förbränns i SYSAV:s förbränningsanläggningar, 
och mängden fossil koldioxid som förbränningen genererar, ska ha minst 
halverats till 2030 jämfört med 2019 års nivåer.

Förvaltningen, genom kanslichef Johan Linander, lämnar följande yttrande: 
Den kommunala renhållningsskyldigheten finns beskriven i miljöbalkens 15 kap. 20 
och 20a §§. Varje kommun är ansvarig för insamling, transport och återvinning eller 
bortskaffande av avfall i kommunen som faller under kommunens ansvar. 
Kommunen har stor frihet att utforma sina avfallsföreskrifter och sitt avfallssystem 
utifrån kommunens förutsättningar för att uppnå en ur miljö- och 
hälsoskyddssynpunkt god avfallshantering.

Sysav har ingen rådighet över ägarkommunernas beslut om hur 
renhållningsskyldigheten enligt miljöbalken ska utföras. De olika kommunerna kan 
inte heller besluta om hur andra kommuner ska hantera renhållningsskyldigheten. 
Med anledning av detta måste första att-satsen avslås.

I sammanhanget vill vi dock påpeka att såväl Sysav som Tomelilla kommun 
förespråkar en fastighetsnära insamling, producentansvar på material och 
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2 juni 2021

Justerandes sign

§ 78 forts.

förpackningar samt källsortering så långt det är möjligt. Studier visar att 
fastighetsnära insamling ger högst utsortering och bäst kvalitet till lägst pris.

I Sysavs ägarkommuner sker insamlingen av hushållsavfall både av upphandlade 
entreprenörer och genom egen organisation i några kommuner. I flera av 
kommunerna sker insamlingen genom fyrfackskärl med åtta fraktioner vid tomtgräns. 
Flerfamiljshus kan redan idag ha förpackningsinsamling och i alla kommuner finns 
också återvinningsstationer med förpackningsinsamling. Alla kommuner erbjuder 
idag insamling av matavfall. Grovavfall kan lämnas gratis på en återvinningscentral. 
Där kan också förpackningsavfall lämnas.

Angående motionens andra att-sats så har Sysav meddelat att de i dagsläget inte har 
någon plan för att utöka kapaciteten för energiåtervinning. Sysav kommer att utreda 
förutsättningarna för att ersätta de två äldsta pannorna, byggda 1973, med en ny 
modern anläggning när dessa läggs ner, vilket är planerat till år 2030. Beslut utifrån 
denna utredning tas av ägarna under perioden 2024 - 2025. Utifrån detta bör 
motionens andra att-sats besvaras.

Sysav arbetar redan idag efter EU:s avfallshierarki där energiåtervinning är en av fem 
metoder. Avfallshierarkins grundprincip är att den behandling som bäst skyddar 
människors miljö och hälsa som helhet ska anser som lämpligast, om inte 
behandlingen är orimlig.

Energiåtervinning är en naturlig del i en väl fungerande cirkulär ekonomi och ska 
baseras på utsorterade avfallsrester, rejekt från andra återvinningsprocesser och på 
material som inte bör eller går att återvinna eller återanvändas på annat sätt. 
Energiåtervinningen är en säker hantering för att destruera giftiga ämnen som inte 
ska recirkuleras i samhället, samtidigt som energin i avfallet kan återanvändas på 
bästa sätt för att möta det regionala energibehovet av både el och värme. 

Sysavs avfallsförbränningsanläggning har byggts ut i tre etapper från 1973 till 2008 
och har idag tillstånd att ta hand om 630 000 ton avfall och producerar 60 procent av 
värmen till E.ONs fjärrvärmenät i Malmö och Burlöv, och därtill el. 

Sysav har kapacitet att erbjuda energiåtervinning till kunder i Europa. Det innebär att 
Europas utsläpp av växthusgaser minskar avsevärt genom att avfallet behandlas 
miljömässigt bättre än i ursprungslandet. Inom Europa läggs fortfarande (2020) mer 
än 70 miljoner ton hushållsavfall på deponi, jämfört med i Sverige där endast 53 000 
ton askor och slam (restprodukter från behandling) läggs på deponi. I Sverige finns 
sedan början av 2000-talet förbud mot att lägga organiskt eller brännbart avfall på 
deponi.
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2 juni 2021

Justerandes sign

§ 78 forts.

Av hushållens avfall återvinns i Sverige idag 99,2 procent som material eller energi, 
och 0,8 procent deponeras. Sysav samlar in 52 procent av matavfallet i regionen och 
det återvinns som biogas och biogödsel. I snitt genererade varje person i Sysavs 
ägarkommuner 513 kg avfall under 2020. 243 kg lämnades på en återvinningscentral 
och 172 kg var restavfall. I villahushållens restavfall är det fortfarande 64 % som är 
felsorterat, det vill säga matavfall, tidningar och förpackningar som skulle gått att 
sortera ut (visar plockanalyser från 2018). I samverkan med ägarkommunerna har 
utsorteringen ökat och restavfallet minskat med nästan 25 procent (från 225 kg per 
invånare till 172 kg per invånare idag). Men mer finns att göra.

Genom en bättre utsortering så kan mängden avfall som materialåtervinns ökas. 
Sysav arbetar på olika sätt för att få en ännu bättre utsortering av hushållsavfallet, till 
exempel genom lättillgängliga återvinningscentraler, enkla sorteringsguider, 

kampanjer och pedagogisk verksamhet. Sysav arbetar också med rådgivning till 
företag och industrier.

En stor utmaning i en cirkulär ekonomi är att produkter som sätts på marknaden ska 
vara producerade av smarta och klimatneutrala material för längre användning och 
bättre återvinning. Sysav ser därför positivt på styrmedel i denna riktning. Indikator 
för restavfallet i den nyligen antagna Regionala Kretsloppsplanen för år 2021-2030 är 
att senast år 2030 ska restavfallet vara 100 kg per person.

Sysav utreder också möjligheten att investera i en så kallad Carbon Capture Storage 
(CCS-anläggning) för att minska mängden utsläpp av fossila koldioxidutsläpp från 
energiåtervinningen och på sikt bli en kolsänka. Samtidigt arbetar de aktivt med att 
minska mängden avfall med fossilt ursprung till energiåtervinning. Utifrån detta bör 
motionens tredje att-sats anses besvarad.

Ekonomiska konsekvenser
Motionssvaret har inga ekonomiska konsekvenser för Tomelilla kommun. 

Barnperspektivet
En väl fungerande renhållning, källsortering, återvinning, återanvändning och 
energiåtervinning är viktigt för både barn och vuxna. Med en fastighetsnära insamling 
kan det bli lättare för barn att vara delaktiga i familjens källsortering.
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2 juni 2021

Justerandes sign

§ 78 forts.

Miljöperspektivet
En väl fungerande renhållning, källsortering, återvinning, återanvändning och 
energiåtervinning är givetvis viktigt för miljön.

Uppföljning
Efter kommunfullmäktiges behandling av motionen kommer uppföljning ske 
beroende på beslutet.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar avslå första att-satsen samt besvara motionens andra 
och tredje att-sats med förvaltningens förslag till yttrande.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 77/2021, handlingsid: Ks 2021.1469.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 18/2021:

Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 54/2021:

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till förvaltningen för 
beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 77/2021:

Kommunfullmäktige beslutar avslå första att-satsen samt besvara motionens andra 
och tredje att-sats med förvaltningens förslag till yttrande.

_________

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige

Balanslista/Patrik Månehall
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2 juni 2021

Justerandes sign

Ks § 70 Dnr KS 2020/197

Årsredovisning för 2020 - AV Media 
Skåne

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen för 
Kommunalförbundet AV Media Skåne för verksamhetsåret 2020.

Ärendebeskrivning
Kommunalförbundet AV Media Skåne har avgett årsredovisning för 2020. Resultatet 
blev plus 364 tkr.

Av revisionsberättelsen framgår att revisorerna tillstyrker att medlemskommunernas 
fullmäktige beviljar direktionen och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret 2020.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen för 
Kommunalförbundet AV Media Skåne för verksamhetsåret 2020.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2020, AV Media Skåne, handlingsid: Ks 2021.1325.

Revisionsberättelse för 2020, AV Media Skåne, handlingsid: Ks 2021.1324.

Direktionsprotokoll 2021-03-08, AV Media Skåne, handlingsid: Ks 2021.1323.

Hemställan om ansvarsfrihet 2020, AV Media Skåne, handlingsid: Ks 2021.1322.

Kommunfullmäktige § 70/2020, handlingsid: Ks 2020.1861.

_________

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige
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  2021-04-13 
  

Postadress: Besöksadress: Telefon: E-post: 
Finjagatan 44 Finjagatan 44 0451-38 85 80 kontakt@avmediaskane.se  
281 51  HÄSSLEHOLM    
   

 
 
Kommunfullmäktige 
 
 
 
Hemställan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020 
    
 
Direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne har beslutat: 
 
 att överlämna årsredovisning för år 2020 till 
 respektive fullmäktige i medlemskommunerna. 
 

att överlämna revisionsberättelse och granskningsrapport till 
respektive fullmäktige i medlemskommunerna med hemställan om att 
dessa beviljar 

 direktionen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 
 
 
Kommunalförbundet AV Media Skåne hemställer om svar enligt ovan angående 
ansvarsfrihet senast 2021-06-30. 
 
Bifogat finns: 
 

• Protokoll för direktionsmöte 2021-03-08 med bilagor. 
o Bilaga 1: Årsredovisning för 2020 innehållande Förvaltningsberättelse, 

Bokslut samt Statistik. 
o Bilaga 2: Helårsprognos för 2020 
o Bilaga 3: AV Media Skånes vision 
o Bilaga 4: Reglemente för förbundets direktion 

  
• Revisionsberättelse för år 2020 
• Granskningsrapport för 2020 
• Rapport avseende målstyrning 

 
 
 
Sven-Ingvar Borgquist, 
Ordförande  

 
eu 

 
Mikael Lindén, 
Verksamhetschef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2 juni 2021

Justerandes sign

Ks § 71 Dnr KS 2020/120

Årsredovisning för 2020 - Östra Skånes 
hjälpmedelsnämnd

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar godkänna upprättat förslag till årsredovisning för Östra 
Skånes Hjälpmedelsnämnd för 2020 samt att 2020 års resultat fördelas enligt avtal. 

Ärendebeskrivning
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd har överlämnat årsrapport inklusive bilagor för 
verksamhetsåret 2020. Det sammanlagda resultatet är 2 325 tkr. 

Ca 110 tkr krediteras Tomelilla kommun enligt bilaga 6. 

Även granskningsrapporten är överlämnad.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna upprättat förslag till årsredovisning för Östra 
Skånes Hjälpmedelsnämnd för 2020 samt att 2020 års resultat fördelas enligt avtal. 

Beslutsunderlag
Beslut - Godkänd årsredovisning 2020, Östra Skånes hjälpmedelsnämnd, 
handlingsid: Ks 2021.1331.

Inköp, försäljning och fakturerade belopp 2020, Östra Skånes hjälpmedelsnämnd, 
handlingsid: Ks 2021.1334.

Uppföljning av styrkort 2020, Östra Skånes hjälpmedelsnämnd, handlingsid: Ks 
2021.1336.

Måluppfyllelse 2020, Östra Skånes hjälpmedelsnämnd, handlingsid: Ks 2021.1330.

Årsbokslut 2020, Östra Skånes hjälpmedelsnämnd, handlingsid: Ks 2021.1332.

Uppföljning verksamheten för hemtransport 2020, Östra Skånes hjälpmedelsnämnd, 
handlingsid: Ks 2021.1328.

Fördelning av resultat 2020, Östra Skånes hjälpmedelsnämnd, handlingsid: Ks 
2021.1329.
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2 juni 2021

Justerandes sign

§ 71 forts.

Miljöresultat 2020, Östra Skånes hjälpmedelsnämnd, handlingsid: Ks 2021.1337.

Avvikelser 2020, Östra Skånes hjälpmedelsnämnd, handlingsid: Ks 2021.1333.

Distribution av beslut - Ansvarsfrihet för Östra Skånes hjälpmedelsnämnd 2020, 
handlingsid: Ks 2021.1417

Kommunfullmäktige § 69/2020, handlingsid: Ks 2021.1859.

_________

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Östra Skånes hjälpmedelsnämnd 2021-03-03

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

ÖSHN § 4

Bokslut 2020
Änr HMN 2021/9

Beslut

 Godkänna föreliggande årsredovisning 2020

 Besluta att 2020 årsresultat fördelas enligt avtal

Sammanfattning
Hjälpmededelscentrum Östra Skåne (HÖS) drift redovisade resultat på 2 
227 tkr, uteserviceverksamheten redovisade ett resultat på -133 tkr, trans-
portverksamheten ett resultat på 136 tkr och verksamheten för hemtrans-
port ett resultat på 680 tkr. HÖS lagerekonomi redovisade ett resultat på -
585 tkr. Det sammanlagda resultatet är 2 325 tkr.

Hjälpmedelscentrum Östra Skånes förslag till Östra Skånes 
hjälpmedelsnämnd

 Godkänna föreliggande årsredovisning 2020
 Besluta att 2020 årsresultat fördelas enligt avtal

Beslutsunderlag

Hjälpmedelscentrum Östra Skåne tjänsteutlåtande 2021-02-08

Bilaga 1a - 1c, Statistik inköp-försäljning 2020

Bilaga 2, Uppföljning Hjälpmedelscentrum Östra Skånes styrkort 2020

Bilaga 3, Måluppfyllelse i Styrkan perspektiven 2020

Bilaga 4, Bokslut 2020

Bilaga 5, Hemtransport 2020
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Östra Skånes hjälpmedelsnämnd 2021-03-03

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Bilaga 6, Fördelning av resultat 2020

Bilaga 7, Miljöresultat 2020

Bilaga 8, Avvikelser 2020
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Bilaga 1a

Inköp Försäljning Fakturerat

Inköp/ Debet
Totalt

82 126 747

Inköp hjälpmedel 76 234 226

Inköp tillbehör
(arbetsordrar)

5 892 522

Försäljning/ Kredit Totalt
(försäljningsandel av tot.inköp %)

29 400 467

Försäljning hjälpmedel 22 195 444

Försäljning
tillbehör

7 205 023

Fakturerat
belopp

52 726 280
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Hjälpmedel- Inköp, försäljning, fakturerat belopp 
jan-dec ´20

Kabelvägen 17

291 62 Kristianstad

Tel 044-13 42 45

Fax 044-12 37 04

Utfärdare: Lejla Smailagic 

Datum: 2021-02-02
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Bilaga 1b

Inköp Försäljning Fakturerat

2019 82 187 934 27 727 370 54 460 564

2020 82 126 747 29 400 467 52 726 280

100%

100%

100%

100%
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97%
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Inköp, försäljning, fakturering  
2019-2020

34% 36%

Kabelvägen 17

291 62 Kristianstad

Tel 044-13 42 45

Fax 044-12 37 04

Utfärdare: Lejla Smailagic 

Datum: 2021-02-02
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Bilaga 1c

Inköp Försäljning Fakturerat

2015 69 378 780 25 625 585 43 753 195

2016 72 653 011 27 171 813 45 481 198

2017 71 772 383 25 638 836 46 133 547

2018 79 774 352 26 659 650 53 114 702

2019 82 187 934 27 727 370 54 460 564

2020 82 126 747 29 400 467 52 726 280
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121%

3%

33%

Kabelvägen 17

291 62 Kristianstad

Tel 044-13 42 45

Fax 044-12 37 04

Utfärdare: Lejla Smailagic 

Datum: 2021-02-02
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  Bilaga 2 

 

Kabelvägen 17 Utfärdare: Kristina Björnlund 

291 62 Kristianstad Status: U 

Tel 044-13 42 45 Datum: 2020-02-01 
Fax 044-12 37 04 

 

Uppföljning av Styrkort, bokslut 2020 

 

Mål 
Styrtal  

Indikatorvärden 
Kommentar 

Medborgare  

(HÖS kunder) 

Nöjda kunder 

Uppföljning efter kundenkät 2019 

O Genomförd plan efter mätning 2019 

O Fastställd plan efter mätning 2019 

O Ej fastställd plan 

O Handlingsplan upprättad 

och utskickad samt digitala 

kundbesök genomförts i 3 

av 11 kommuner  

Implementera Visma 

webSesam  

Implementering i verksamheten 

O Implementering klar 

O Implementering påbörjad 

O Ej påbörjat implementering 

O Ej påbörjat 

implementering 

Recirkulation av 

begagnade ID-märkta 

hjälpmedel som ingår i 

köp- och sälj 

Mäta andel utlevererade begagnade 

hjälpmedel 

O 55 % eller högre 

O 45-54 % 

O 44 % eller lägre 

O 63 % av alla ID-märkta 

hjälpmedel som levererats 

under 2020 var begagnade.  

Jfr 2019 = 60 % 

Mäta antal utlevererade begagnade 

hjälpmedel 

O 10 084 st. eller högre         

O Antal utlev. beg. hjälpmedel 2019= 

10 083 st. 

O 10 082 st. eller lägre 

O 10 867 st. av alla ID-

märkta hjälpmedel som 

levererats under 2020 var 

begagnade. 

 

Utveckling  
Om- och tillbyggnad 

av lokaler, etapp 2 

Implementering i verksamheten 

O Ombyggnad klar 

O Ombyggnad påbörjad, men inte klar 

O Ombyggnad ej påbörjad 

O Ombyggnation etapp 2 

klar  

Tydlig struktur i 

verksamheten 
Optimera flöden/processer i verksamheten 

O Genomgång av 4 flöden/processer   

O Genomgång av 3 flöden/processer 

O Genomgång av 2 flöden/processer 

O Påbörjat genomgång av 4 

flöden/delprocesser 

Öka mängden skänkta 

utrangerade hjälpmedel 

Mäta antal skänkta hjälpmedel, jämfört 

med 2019 

O 444 st. eller högre      

O Antal skänkta hjälpmedel 2019 = 443 st. 

O 442 st. eller lägre 

O 569 st. utrangerade 

hjälpmedel har skänkts till 

biståndsorganisationer under 

2020 

Medarbetare  
Nöjda medarbetare 

med god hälsa 

Medarbetarindex 

O 56 % eller högre 

O 2018 års medarbetarindex, 55 % 

O 54 % eller lägre 

O 58 %, 2020 års 

medarbetarindex  

 

Frisktal, < 5 sjukdagar/år 

O 48,9 % eller högre 

O 2019 års frisktal, 48,8 % 

O 48,7 % eller lägre 

O 51,2 % 
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  Bilaga 2 

 

Kabelvägen 17 Utfärdare: Kristina Björnlund 

291 62 Kristianstad Status: U 

Tel 044-13 42 45 Datum: 2020-02-01 
Fax 044-12 37 04 

Mål 
Styrtal  

Indikatorvärden 
Kommentar 

Rollbaserad 

introduktionsplan 
Ta fram checklista för introduktion för 

nyanställda i resp. enhet 

O 8 checklistor (hela verksamheten) 

O 3-7 checklistor 

O 1-2 checklistor 

O 5 checklistor är påbörjade 

men inte färdigställda 

Ekonomi  
 

Korrekta lagersaldon 

Mätning differens på all inventering under 

respektive år (kostnader)  

O 875 tkr eller lägre 

O 2019 års inventeringsdifferens =876 tkr 

O 877 tkr eller högre 

O 2020 års 

inventeringsdifferens blev 

745 tkr 

Mätning differens på all inventering under 

respektive år (antal/kvantitet) 

O 2423 st. eller lägre 

O 2019 års inventeringsdifferens =2424 st 

O 2425 st. eller högre 

O 2020 års 

inventeringsdifferens blev 

2322 st. 

Mätning differens på snabbinventeringar 

(kostnader) 

O 354 tkr eller lägre 

O 2019 års inventeringsdifferens =355 tkr 

O 356 tkr eller högre 

O 2020 års differens på 

snabbinventeringar blev 327 

tkr 

Mätning differens på snabbinventeringar 

(antal) 

O 897 st. eller lägre 

O 2019 års inventeringsdifferens =898 st. 

O 899 st. eller högre 

O 2020 års differens på 

snabbinventeringar blev 

1038 st. 
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Kabelvägen 17 Utfärdare: Kristina Björnlund  

291 62 Kristianstad Datum: 2021-02-02 

Tel 044-13 42 45  
Fax 044-12 37 04 

HJÄLPMEDELSCENTRUM ÖSTRA SKÅNE 

Uppföljning per december (31/12 2020)   

 

Hjälpmedelschef: 

Kristina Björnlund 

 

Måluppfyllelse i perspektiven 

  

Medborgare: 

 

Nöjda kunder 

1. Uppföljning efter kundenkät 2019  

I oktober 2019 genomfördes en kundenkät som skickades ut till samtliga förskrivare i de 11 

samverkande kommunerna. Svarsfrekvensen var 66 %. På frågan om ”Hur nöjd man är med 

verksamheten på HÖS” så har HÖS en kundnöjdhetsgrad på 99,3 %  

 

Sammanfattningsvis fick HÖS bra omdömen inom följande områden: 

 Bemötande från samtliga personalkategorier 

 Tillgänglighet när det gäller tekniker, lager- och administrativ personal 

 Väntetid för att få tjänster utförda av tekniker (både i brukarens hem och på HÖS) 

 Informationsgivning via WebSesam eller HÖS-bladet 

 Leveranser från HÖS 

 

De förbättringsområden som kunde noteras från kundundersökningen var: 

 Tillgänglighet när det gäller hjälpmedelskonsulenter (10  % svarar att de upplever att 

tillgängligheten till konsulenter är mindre bra) 

 Tillgänglighet när det gäller uteservice (4 % svarar att de upplever att tillgängligheten till 

uteservice är mindre bra) 

 Väntetid för att boka tid med konsulent för utprovning och tills åtgärd är påbörjad  

 Att produkten inte alltid är felfri när den kommer fram (12,7 % anser att det är mindre 

bra) 

 

År 2020 har en handlingsplan upprättats efter kundenkät 2019 och återkoppling till kommunerna 

planerades att ske via kundbesök ute i kommunerna. Utifrån pandemin och det höga smittoläget 

covid-19, har inga fysiska kundbesök från HÖS kunnat genomföras ute i kommunerna. HÖS har 

då erbjudit samtliga 11 kommuner en digital återkoppling där 3 kommuner önskat detta. 

Kristianstad kommun (3 möten utifrån storlek på personalgruppen), Sjöbo kommun samt 

Hässleholms kommun. Övriga kommuner har till stor del aviserat hög belastning utifrån 

pandemin och inte kunnat prioritera återkopplingarna. I genomförda möten har två konsulenter, 

systemadministratör, systemförvaltare, enhetschef samt hjälpmedelschef medverkat ur olika 

perspektiv där vi svarat upp mot ovan resultat från kundenkät 2019 och skapat dialoger för varje 

unik kommun. HÖS har skickat ut handlingsplanen till samtliga kommuner via mail.  

 

Mål för tillgängligheten 

Ledtid mäts från att utprovning/konsultation registreras i webSesam till att konsulent tar första 

kontakten med förskrivaren. 

 

Målet för konsulenterna är att en arbetsorder/aktivitet ska vara påbörjad inom 5 arbetsdagar. 

Under 2020 uppgick det målet till 98 %. Jfr 2017 (88 %), 2018 (95 %),  

2019 (95 %) dvs. en årlig ökning.  
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Kabelvägen 17 Utfärdare: Kristina Björnlund  

291 62 Kristianstad Datum: 2021-02-02 

Tel 044-13 42 45  
Fax 044-12 37 04 

 

Under 2020 har konsulenterna mätt erbjuden utprovningstid där de har erbjudit en utprovningstid 

inom 30 dagar till 87 %, jfr 77 % (2019) dvs. en ökning. Vid de tillfällen det gått längre tid innan 

utprovningen har blivit av, har konsulenterna noterat orsaken. Det har t ex kunnat vara att 

förskrivaren valt tiden, att brukaren ställt in, att leverantören inte kunde samt att hjälpmedel inte 

varit tillgängligt. Om man tar bort dessa noterade anledningar så har 90 % erbjudits utprovning 

inom 30 dagar 2020.  

 

Målsättningen är att återkoppla per mail/telefon inom två arbetsdagar. I dialogerna med 

kommunerna har förskrivare uppmanats till att även tala in på telefonsvarare för snabbare 

återkoppling alt. mail. Avvikelse från förskrivare bör läggas in om målet inte uppfylls. Inga 

avvikelser är inkomna senaste två åren gällande tillgängligheten.  

 

Målet för verkstad, rekond, uteservice och hemtransport att en arbetsorder/aktivitet ska vara 

påbörjad är inom 5 arbetsdagar. Under 2020 uppgick det målet till 98 %.  

Jfr 2017 (95 %), 2018 (96 %), 2019 (94 %).  

 

12,7 % av HÖS kunder hade kommentarer i kundenkät 2019 om att det inte alltid var en felfri 

produkt/hjälpmedel som levererades. Under 2020 fick HÖS avvikelser av denna anledning 19 

gånger. Att jämföras med nästan 100 000 produkterna/hjälpmedlen som plockades under 

året.                                                                                      

tertial 1 tertial 2 tertial 3 Totalt 

                                                                              tertial 1 tertial 1 

Fel produkt/hjälpmedel levererades 13 5 1 19 

 

 

2. Implementera nya Visma webSesam  

WebSesam är ett verksamhetssystem som är en beställningsportal för HÖS kunder dvs. ca 300 

förskrivare i 11 kommuner. Där hanteras beställning av hjälpmedel och andra tjänster som 

Hjälpmedelscentrum Östra Skåne levererar. Leverantören Visma har under ett antal år arbetat 

fram ett nytt Visma webSesam där målet för HÖS varit att implementera det nya systemet under 

2020 i verksamheten. Denna implementering har inte påbörjats under 2020 och därmed har inte 

målet uppnåtts. Dels pga. att Visma inte fått fram de funktioner som vi anser behöver vara på 

plats för att påbörja en implementering, dels pga. att HÖS haft resursbrist under 2020 då en 

systemadministratör slutat och nyrekrytering pågått. HÖS har därför inte haft full kapacitet att 

genomföra implementeringen 2020. 

 

3. Recirkulation av begagnade hjälpmedel 

Vi har under 2020 fortsatt med att ta ut listor på ID-märkta hjälpmedel som inte är synliga i 

WebSesam men som finns på lager. Hjälpmedelskonsulenter ansvarar för att de läggs in i 

ersättningsgrupper i WebSesam. Information ges på HÖS ledningsgrupp vid ”anhopning” av 

begagnade hjälpmedel, varvid ledningsgruppens ledamöter påtalar detta för förskrivare. 

Information ges även till förskrivarna via HÖS-bladet. 

 

Vid uppföljning av recirkulation av begagnade hjälpmedel görs dels mätning i kronor och dels 

mätning av andel och antal. Av HÖS kommuners totala hjälpmedelsinköp (mätning i kronor) 

under 2020 var 36 % begagnade hjälpmedel och tillbehör (34 %, 2019). Av alla ID-märkta 

hjälpmedel som levererats från HÖS 2020 (mätning av andel) var 63 % begagnade (60 %, 2019). 

Antal motsvarande andel var 10867 st. 2020 

(10083 st. 2019). 
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Utveckling: 

 

1. Om- och tillbyggnad av lokaler, etapp 2 

Arbetet med att förändra lokalerna på Kabelvägen 17 blev beslutad att göras i tre 

etapper. Fokus i etapp 1 (verksamheten på Kabelvägen 11 flyttar till Kabelvägen 17) 

tog ca 4 månader under 2019 och blev klart i juli och då var förändring av 

godsmottagning och returmottagning genomförd och den nya avdelningen för 

rekonditioneringen stod klar. Loftgång och ny sluss vid godsmottagningen har byggts. 

All sänghantering inryms i de befintliga lokalerna och kontor för uteservice har 

inrättats. 

Ombyggnation, tillbyggnad, etapp 2, har genomförts 2020 med fokus på entré, 

kontorsdelen, utprovningsrum och konferensrum för att långsiktigt anpassa lokalerna 

efter verksamhetsförändringar, volymökningar, personal. Ombyggnationen påbörjades 

senare delen av december 2019 och har fortgått hela året. Slutbesiktning genomfördes 

6 november där delar fortfarande finns kvar att färdigställa såsom ventilationen i både 

gamla och nya kontorsdelarna där vi inväntar godkänd brandskyddsvägg på vinden 

innan ventilationen kan ställas in fullt ut, ljudisoleringen i nya kontorsdelen hade 

missats i projekteringen av byggherren och håller på att åtgärdas, nya entrén kan inte 

nyttjas förrän utemiljön är ordnad vilket planeras till våren 2021.  

2. Tydlig struktur i verksamheten 

Under första delen av 2020 påbörjades en översyn av strukturen i verksamheten i syfte 

att optimera flöden och processer. Enhetschefen påbörjade arbete tillsammans med 

medarbetarna kring delprocesser i returprocessen såsom returmottagningsdelen, 

rekonditioneringsdelen, kundorderdelen samt transportdelen.  

Dock har pandemin gjort att vi behövt ha prioritering på helt andra delar i 

verksamheten och har därför inte arbetat igenom flöden och processer tillfredsställande 

fullt ut. Vi kommer att jobba vidare med detta efterhand det finns utrymme.  

 

3. Öka mängden skänkta utrangerade hjälpmedel 

HÖS har avtal med två biståndsorganisationer, Human Bridge resp. Svensk-Litauiska 

lokalföreningen, om att skänka utrangerade hjälpmedel till dem. Mätning visar att 569 

st. hjälpmedel har skänkts till biståndsorganisationer under 2020, jämfört med 443 st. 

under 2019. Främst är det utrangerade rollatorer (236 st.), rullstolar (222 st.), 

vårdsängar (24 st.) samt flyttbara toalettstolar (20 st.) som skänks. Första och sista 

tertialet ökade skänkta hjälpmedel medan det minskade rejält under tertial 2, 2020.  

 

 

Medarbetare: 

 

Nöjda medarbetare med god hälsa 

Antal tillsvidareanställda på HÖS är 43 personer, genomsnittsåldern är 44,3 år, 

sysselsättningsgraden för medarbetarnas grundanställning är 100 % liksom tidigare år.  

 

Kristianstads kommun erbjöd 2020 alla medarbetare en ekonomisk friskvårdssubvention om 

1000 kronor/år. På HÖS har 20 medarbetare fått utbetalt friskvårdssubventionen (jämfört med 

22 personer 2019). Det innebär att 46,5% av medarbetarna har nyttjat friskvårdsubventionen 

2020 jämfört med 51,2 % 2019.  
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13 incidenter har rapporterats i Stella (f d Lisa) under 2020. Stella är ett arbetsskade- och 

tillbudsystem som underlättar rapportering av arbetsskada och tillbud för chef och 

medarbetare. 10 tillbud är inrapporterade samt 3 arbetsskador. Fyra tillbud med orsak ej 

angiven, en är brist i utbildning/instruktion, en är fel utrustning, en handlar om felaktig 

hantering, ett är missförstånd, två handlar om yttre ovanliga faktorer. När det gäller 

arbetsskadorna är det två stukningar/vrickningar samt en brännskada varav en av dessa bidrog 

till frånvaro.  

 

Utbildningsbehov identifieras vid medarbetarsamtal och resulterar i en individuell 

utvecklingsplan. Övergripande utbildningar som genomförts 2020:  

 Basala hygienrutiner, skyddsutrustning, smittovägar mm – all personal 

 Kemikalieutbildning – all personal 

 Härdplastutbildning – tekniker, chefer 

 Juridiken och tekniken kring hjälpmedel – konsulenter, tekniker, chefer 

 MDR – EU-förordning 2017/745 om medicintekniska produkter – konsulenter, 

tekniker, systemadministratör resp. förvaltare, chefer 

 Diverse leverantörsutbildningar – tekniker, konsulenter 

 YKB-utbildning - lastbilschaufförer 

 

Nya hjälpmedelschefen och enhetschefen har gått utbildningar inom Kristianstad kommuns 

olika verksamhetssystem samt gemensamt gått en arbetsmiljöutbildning via 

arbetsmiljöenheten, AME. Hjälpmedelschefen har även gått delar av Kristianstad kommuns 

ledarutvecklingsprogram såsom strategisk verksamhetsutveckling och förändringsledning, leda 

chefer.  

 

1. Medarbetarindex  

I Kristianstad kommun genomförs en medarbetarenkät vartannat år. Under 2020 genomfördes 

enkäten i september månad. HÖS hade som mål att öka medarbetarindex från 2018 års enkät 

med medarbetarindex 55 %. Trenden är uppåtgående och målet nåddes med 58 % där HÖS 

hade en svarsfrekvens på 93 % att jfr med kommunen som helhet 84 %. Övergripande är 

områden som förbättrats arbetsklimat, ledarskap, visioner och mål medan området organisation 

minskat något. På gruppnivå ser det väldigt olika ut.  

 

Det är fortfarande förhållandevis låga siffror på vissa delar där fokus behöver läggas 2021 och 

finns därför med i styrkort 2021.  

 

I enkäten mäts även hur trygga och fria vi är utifrån hot & våld, konflikter, trakasserier, 

kränkande särbehandling mm. HÖS har jobbat en hel del med dessa frågor ffa under 2019. 

Enkäten berättar att tryggheten har ökat inom flera områden men att det förekommer en del 

konflikter och trakasserier vilket vi har nolltolerans mot, så även dessa områden kommer att 

arbetas med utifrån styrkort 2021.   

 

2. Frisktal 

Frisktalet (medarbetare med ≤5 sjukdagar under året) har ökat från 48,8 % (2019) till  

51,2 % (2020) av antalet tillsvidareanställda. 

Jämförelser med förvaltning: 

 

Index HÖS Omsorgsförvaltningen 

Frisktal 51,2 % 37,3 % 
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Genomsnittliga korttidssjukfrånvaron (0-14 dagar) har ökat med 1,3 dagar/anställd under 2020 

jämfört med året innan. 2020 var korttidssjukfrånvaron 8,5 dagar/anställd jämfört med 7,2 

dagar/anställd 2019.  

 

Sjukfrånvaron mellan 15-90 dagar var 3,0 dagar/anställd 2020 jämfört med 2,5 dagar/anställd 

2019.  

 

Sjukfrånvaron mer än 90 dagar var 8,7 dagar/anställd jämfört med 16,8 dagar/anställd 2019.  

 

Totalt blev sjukfrånvaron 20,2 dagar/anställd 2020 jfr med 26.5 dagar/anställd 2019. Det 

innebär att HÖS totalt har en lägre sjukfrånvaro 2020 än under 2019 pga. att långtidsfrånvaron 

minskat markant. 

 

3. Rollbaserad introduktionsplan 

Det har identifierats ett behov av tydliga rollbaserade introduktionsplaner i verksamheten. 

Arbetet är påbörjat i vissa grupper såsom hjälpmedelskonsulenter, tekniker på hemtransport 

samt tekniker på rekonditionering. Vi har även rekryterat en enhetschef och en 

systemförvaltare under året och vissa delar är på plats men vi har inte haft resurser att nå ända 

fram under 2020. Vi kommer att jobba fram detta på sikt men arbetet ligger inte i styrkort 2021 

pga. andra prioriteringar. Vi får återkomma till 2022.  

 

Ekonomi: 

1. Korrekta lagersaldon 

Uppföljning av lagersaldofel görs frekvent och vi arbetar med prognosuppdatering i Sesam. 

För att säkerställa en bättre balans på hur mycket som köps in av lagervaror beräknas 

inköpskvantiteten i Sesam utifrån behovet. Målet är att minska antalet artiklar som blir 

hyllvärmare och samtidigt justera inköpen i takt med att förbrukning ökar/minskar.  

 

Under 2020 har inventeringsdifferensen på totalen minskat något både i antal och i kostnader 

vilket är positivt men vi behöver jobba vidare med att minska differenserna ytterligare. 

Snabbinventeringarna är viktiga för att fånga upp ofta förekommande saldofel som uppstår för 

att inte låta differensen växa under året och vi skapar ytterligare kontroll. När det gäller 

snabbinventeringar och att antal har ökat medan kostnader minskat finns det ett par 

anledningar till det, dels att leverantör bytt artikelnummer och vi inte hunnit uppdatera vårt 

system, justering/flytt av saldo måste ske, dels att återköp har hanterats fel alt. en leverantör 

skickat fel produkt.  
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HJÄLPMEDELSCENTRUM ÖSTRA SKÅNE
ÅRSBOKSLUT 2020, tkr

DRIFTSVERKSAMHET Budget Redovisat Diff

Intäkter 23 849 23 977 129

Personalkostnader -16 718 -15 965 753

Lokalhyra -2 470 -2 333 137

Övr kostnader -4 394 -3 207 1 187

Finansiella kostnader -266 -245 21

S:a kostnader -23 849 -21 750 2 098

Resultat 0 2 227 2 227

UTESERVICEVERKSAMHET Budget Redovisat Diff 

Intäkter 3 882 3 529 -353

Personalkostnader -3 211 -2 924 287

Övr kostnader -670 -736 -66

Finansiella kostnader -2 -2 0

S:a kostnader -3 882 -3 661 221

Resultat 0 -133 -133

TRANSPORTVERKSAMHET Budget Redovisat Diff

Intäkter 933 952 19

Personalkostnader -527 -469 58

Övr kostnader -285 -239 46

Finansiella kostnader -122 -109 13

S:a kostnader -933 -817 117

Resultat 0 136 136

HEMTRANSPORT Budget Redovisat Diff

Intäkter 3 026 3 691 665

Personalkostnader -2 459 -2 283 176

Övr kostnader -535 -696 -161

Finansiella kostnader -33 -32 0

S:a kostnader -3 026 -3 011 15

Resultat 0 680 680

SESAM, lagerekonomi

Hjälpmedelsförsäljning 52 932

Lager/varukostnad -53 517

Resultat -585

TOT RESULTAT, tkr 2 325

Kabelvägen 17

291 62 Kristianstad

Tel 044-13 42 45

Fax 044-12 37 04

Utfärdare: Lejla Smailagic

Datum: 2021-02-01
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INVESTERINGSKOSTNADER 2020, tkr

Budget, 

inköp

Redovisat,

inköp

Karmstolar och möbler till väntrum 53 22

Kompressor 30 0

Lagerhyllor förråd 45 40

Kaffemaskin 30 0

Brits till utprovningsrum 2 35 40

Möbler (grupprum 4, etapp 2) 14 4

Lyftbord, verkstad inne 23 0

Taklyft travers, nya utprovningsrum 25 29

Scanners till rekond, 2st 25 0

Kemikalieskåp, 2st 0 20

Möbler/skrivbord, konsulenter 0 49

Lastbil 1 200 1 200

Lastburar 18 0

Arbetsstolar 30 33

Arbetsstolar 20 22

Summa investeringar 1 547 1 459

Kabelvägen 17

291 62 Kristianstad

Tel 044-13 42 45

Fax 044-12 37 04

Utfärdare: Lejla Smailagic

Datum: 2021-02-01
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Uppföljning verksamheten för hemtransport, 2020

Fakturerat, 2019-2020

Kommun Fakturerat 2020 Fakturerat 2019
Sjöbo 180 850,00 kr                   166 288,00 kr         

Skurup 166 475,00 kr                   131 360,00 kr         

Ystad 348 610,00 kr                   326 050,00 kr         

Kristianstad 1 081 875,00 kr                851 847,00 kr         

Simrishamn 429 075,00 kr                   311 110,00 kr         

Tomelilla 104 600,00 kr                   122 370,00 kr         

Bromölla 164 225,00 kr                   188 555,00 kr         

Osby 164 320,00 kr                   105 397,00 kr         

Hässleholm 478 450,00 kr                   369 242,00 kr         

Ö Göinge 139 975,00 kr                   112 825,00 kr         

Hörby 158 400,00 kr                   149 705,00 kr         

 Totalt 3 416 855,00 kr         2 834 749,00 kr

Hemtransport: Antal registrerade och avslutade arbetsorder, 2020

antal hemleveranser antal hämtningar varav sängar

levererade hämtade

Kommun normal snabb normal snabb normal snabb normal snabb

Sjöbo 37 15 59 1 35 15 53 1

Skurup 28 20 38 1 26 20 36 1

Ystad 75 41 83 5 44 34 74 5

Kristianstad 157 146 284 17 134 114 215 14

Simrishamn 125 38 127 4 48 29 90 3

Tomelilla 24 13 23 1 18 10 18 1

Bromölla 33 14 43 0 24 14 41 0

Osby 35 16 39 2 27 12 40 1

Hässleholm 76 70 131 1 67 67 126 1

Ö Göinge 30 14 39 0 21 14 39 0

Hörby 38 20 46 0 29 15 42 0

 Totalt 658 407 912 32 473 344 774 27

Hemtransport: Antal registrerade och avslutade arbetsorder, 2019

antal hemleveranser antal hämtningar varav sängar

levererade hämtade

Kommun normal snabb normal snabb normal snabb normal snabb

Sjöbo 45 15 61 0 31 13 50 0

Skurup 18 15 44 5 17 12 29 5

Ystad 77 35 91 7 46 33 85 7

Kristianstad 140 106 241 21 100 84 229 18

Simrishamn 127 28 89 3 57 23 67 3

Tomelilla 34 13 35 0 36 12 36 0

Bromölla 51 23 47 4 41 20 47 4

Osby 28 12 29 0 24 9 28 0

Hässleholm 77 47 113 0 76 41 111 0

Ö Göinge 30 16 30 0 27 15 27 0

Hörby 35 24 43 1 31 23 41 1

 Totalt 662 334 823 41 486 285 750 38

Kabelvägen 17

291 62 Kristianstad

Tel 044-13 42 45

Fax 044-12 37 04

Utfärdare: Lejla Smailagic

Datum: 2021-02-02
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Fördelning av resultat 2020

Kommun

HÖS drift + uteservice + 

hemtransport Transport (HÖS lastbil)

Att kreditera per 

kommun

Osby 98 954,60 kr                     8 661,45 kr                       107 616,05 kr                   

Hörby 116 997,29 kr                   10 240,72 kr                     127 238,00 kr                   

Östra Göinge 112 133,61 kr                   9 815,00 kr                       121 948,61 kr                   

Hässleholm 389 774,30 kr                   34 116,76 kr                     423 891,05 kr                   

Kristianstad 639 824,25 kr                   -  kr                                639 824,25 kr                   

Bromölla 96 220,18 kr                     8 422,11 kr                       104 642,29 kr                   

Tomelilla 101 621,78 kr                   8 894,91 kr                       110 516,69 kr                   

Simrishamn 143 579,43 kr                   12 567,44 kr                     156 146,87 kr                   

Ystad 227 957,93 kr                   19 953,05 kr                     247 910,98 kr                   

Sjöbo 143 497,25 kr                   12 560,25 kr                     156 057,49 kr                   

Skurup 118 730,58 kr                   10 392,43 kr                     129 123,01 kr                   

Summa 2 189 291,20 kr                135 624,10 kr                   2 324 915,30 kr                

HÖS drift=   1 642 124,1
Uteservice=       - 132 807,0
Hemtransport= 679 974,1
Resultat=           2 189 291,2

Kabelvägen 17

291 62 Kristianstad

Tel 044-13 42 45

Fax 044-12 37 04

Utfärdare: Lejla Smailagic

Datum: 2021-02-01
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Avvikelser till HÖS 2020 
      

 tertial 1 tertial 2 tertial 3 Totalt  
Fel leveransadress 0 0 0 0  
Klagomål av allmän karaktär 2 2 3 7  
Fel antal levererades 16 8 19 43  
Ej avregistrerat hjälpmedel 7 2 5 14  
Fel vid "Anpassning vid utleverans" 2 3 3 8  
Fel på faktura eller annat dokument 3 2 2 7  
Fel vid hämtning av hjälpmedel 1 0 0 1  
Felregistrerat på HÖS 6 4 3 13  
Fel vid rekonditionering av hjälpmedel 19 25 17 61  
Fel på utförd service 6 5 8 19  
Fel produkt/hjälpmedel levererades 13 5 1 19  
Försenad leverans 3 0 0 3  
Transportskada 7 2 4 13  

 85 58 65 208  
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      Totalt antal avvikelser per kund          

               

 Extern kund Sjöbo Skurup Ystad Kristianstad Simrishamn Tomelilla Bromölla Osby Hässleholm Östra Göinge Hörby Totalt  

                            
totalt tertial 1 0 5 27 16 16 9 12 3 8 51 5 4 156  
totalt tertial 2 0 6 19 11 15 7 8 3 8 21 5 7 110  
totalt tertial 3 0 15 15 13 23 6 6 5 0 27 1 5 116  

 0 26 61 40 54 22 26 11 16 99 11 16 382  

               
 

Övriga avvikelser 

      

 tertial 1 tertial 2 tertial 3 Totalt  
Avvikelsen övergår till reparation 13 3 0 16  
Felregistrerat hos kund 3 0 4 7  
Handhavandefel av kund 14 8 4 26  
Leverantör kommer att informeras 9 21 10 40  
Rapport till HÖS konsulenter 6 4 14 24  
Reklamation levererad produkt 21 15 8 44  
Övrig avvikelse 5 1 11 17  

 71 52 51 174  
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Kristianstads
kommun

KOMMUNREVISIONEN

Till kommunfullmäktige och
revisorerna i kommunerna:
Bromölla kommun
Hässleholms kommun
Hörby kommun
Osby kommun
Simrishamns kommun
Sjöbo kommun
Skurups kommun
Tomelilla kommun
Ystad kommun
Ostra Göinge kommun

Gransjining av Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd z020
Tio kommuner i östra Skåne har från och med 2003 inrättat en gemensam nämnd för
samverkan angående tekniska hjälpmedel. Sedan l oktober 2018 ingår även Hörby kommun
och verksamheten omfattas nu av ii samverkande kommuner. Värdkommun för denna
nämnd är Kristianstads kommun.

Hjälpmedelscentrum Östra Skåne (HÖS) redovisade ett resultat för driftverksamheten på
2 227 tkr, för uteserviceverksamheten ett resultat på -i33 tkr, för transport'erksamheten ett
resultat på i36 tkr och hemtransport ett resultat på 68o tkr. HÖS lagerekonomi redovisade ett
resultat på -585 tkt. Det sammanlagad resultatet är 2 325 tkr.

Uppföljningen av nämndens styrkort visar att målupp&llelse till delvis har uppnåtts i
samtliga perspektiv, dvs. medborgare, utveckling, medarbetare och ekonomi.

Vi har enligt kommunallagens bestämmelser genomfört en granskning av verksamheten
Vi tillstyrker för vår del att nämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2020.

För revisorerna i Kristianstads kommun

202i-o3-lq

Sven Gl=hnar Linn
Ordförande

Göran Sevebrant
Vice ordförande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2 juni 2021

Justerandes sign

Ks § 72 Dnr KS 2021/90

Årsredovisning 2020 - Kommuninvest

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar lägga ärendet till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommuninvest har avlämnat årsredovisning inklusive revisionsberättelse och 
granskningsrapport för år 2020. Årets resultat uppgår till 179 mnkr.

Revisorerna tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga ärendet till handlingarna.

Beslutsunderlag
Årsredovisning och revisionsberättelse 2020 – Kommuninvest, handlingsid: Ks 
2021.1603.

Kommunfullmäktige § 71/2020, handlingsid. Ks 2020.1862.

_________

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige
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2020
KOMMUN INVEST I SVERIGE AB

Årsredovisning
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Årsredovisning för Kommun invest i Sverige AB (publ) finns på sidorna 27-97. Med ”Kommun invest” avses på sidorna 1-26 
Kommun invest Ekonomisk  förening och/eller Kommun invest i Sverige AB. Från sidan 27 avses Kommun invest i Sverige AB, om inget annat anges.  

Årsredovisningen för ägarföreningen  Kommun invest Ekonomisk förening finns på kommun invest.se 

INLEDNING
Kommun invest i korthet  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  3
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Tillsammans för 
bättre villkor

Kommun invests roll är att erbjuda trygg och kostnadseffektiv 
finansiering till sina medlemmar och  kunder – svenska  

kommuner, regioner,  kommunala bolag och  
andra kommunala aktörer. 

Grundidé
Tillsammans lånar kommuner och  

regioner tryggare och  billigare än var och en 
för sig. Tillsammans kan  kommun sektorn också 

öka sin kompetens inom finansförvaltning.

278
+ 14

Kommun invest ägs av 278 kommuner  
och 14 regioner.

443
Mdkr

Utlåningen till medlemmarna uppgick till 
443 mdkr vid utgången av 2020.

Kommun invest har  
högsta möjliga 

 kredit betyg, AAA/Aaa, 
och stabila utsikter.

Gröna lån
Gröna lån  

introducerades 2015  
för finansiering av miljö- 

och klimatrelaterade 
investeringar. Sedan 

 lanseringen har volymen 
Gröna lån ökat till 

75  miljarder kronor.Organisation 
med tydlig  

rollfördelning
Kommun invest består av två delar.  
Kommun invest Ekonomisk förening 

(Föreningen) och kredit marknadsbolaget  
Kommun invest i Sverige AB (Bolaget). 

Kommun invest Ekonomisk förening
Administrerar medlemskap  

och solidarisk borgen. 

Styrelsen består av politiker från  
kommuner och regioner.

Kommun invest i Sverige AB 
Bedriver den finansiella verksamheten  

med  upplåning, likviditetsförvaltning  
och utlåning.

Styrelsen består av personer med  
kompetens inom bland annat offentlig  

förvaltning, kapitalmarknad och 
affärsutveckling.

Vår vision
Kommun invest ska vara världens bästa 

organisation för kommunal finansförvaltning. 
Vi finansierar de svenska lokala och regionala 
sektorernas utveckling och investeringar för 

ett gott och hållbart samhälle.

Start 1986
Sedan starten 1986 har Kommun invest   
bidragit till att sänka kommun sektorns 

upplåningskostnader med mång miljard belopp.  
Det har i slut änden gynnat  medborgarna som  
fått ta del av en förbättrad samhälls service  

på både lokal och regional nivå.

AAA

Aaa
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Coronapandemin

Kommuninvest har under 2020 hanterat coronapandemin och  
dess konsekvenser utan några väsentliga problem. Tillgången till 
kapitalmarknaden har genomgående varit god. Likviditets- och  

kapitalsituationen har varit stark. Det digitala arbetssätt som helt 
eller delvis tillämpats har fungerat bra. Även om utvecklingen  
framöver skulle förvärras kan detta arbetssätt upprätthållas. 

Coronapandemin har under året satt en hård och tydlig 
prägel på hela den globala utvecklingen. För att under 
våren mota den första vågen av smittspridning infördes 
strikta regler och restriktioner. Detta gav kraftiga BNP-
fall och stigande arbetslöshet. Under sommar och tidig 
höst växte det fram en relativt stark ekonomisk åter-
hämtning. Den bromsades dock upp när en andra våg av 
smittspridning, som möttes med nödvändiga motåtgärder, 
fick fäste från oktober och framåt. Massvaccinering 
inleds i många länder under slutet av 2020 och inled-
ningen av 2021. Mycket talar för att detta successivt 
kommer att leda till att smittspridningen begränsas  
och att återhämtningen tar fart igen. 

Från början av mars skapade osäkerheten kring  
pandemin stor turbulens på de finansiella marknaderna. 
Börskurserna föll och räntorna steg. Turbulensen varade 
under mars och april, varefter marknaderna fungerat 
mer normalt. Sedan mitten av april har de flesta av  
världens börsindex stigit markant. Flera viktiga styr-
räntor har återvänt till ungefär de nivåer som noterades 
innan pandemin. Under hösten har marknadsutveck-
lingen varit relativt normal. 

Regeringar och centralbanker har vidtagit kraftfulla 
åtgärder för att begränsa de negativa effekterna. I Kom-
muninvests strategiska upplåningsmarknader – USD, 
EUR och SEK – har Federal Reserve, ECB och Riksbanken 
drivit en mycket aktiv penningpolitik som bl a inklude-
rat omfattande obligationsköp. Inom finanspolitiken  
har stora insatser gjorts i USA, EU och Sverige. 

Kommuninvest har hanterat coronapandemin och dess 
konsekvenser utan några väsentliga problem. Verksam-
heten har i alla sina delar fungerat väl under året. 

Organisationen försattes 18 mars i höjd beredskap. 
Denna nivå, som bl a inneburit ökad mötes- och intern-
rapporteringsfrekvens, gällde alltjämt vid årets slut. 
Samtidigt övergick verksamheten till att i princip bli helt 
digital. Föreningsstämman i april genomfördes i digitalt 
format. Webbinarier blev en central del av kommunika-
tionen. I september och oktober, när smittspridningen 
var lägre, påbörjades en återgång till arbete från kontoret. 
Den sattes på paus när den andra vågen av smittsprid-
ning slog in. Även med det digitala arbetssättet har  
verksamheten drivits framåt med full kapacitet.

Utlåningsvolymerna steg snabbt i början av mars.  
I den då stressade marknadssituationen blev trycket  
från kommuner och regioner stort, med ökande efter-
frågan på nya lån och omsättning av lån. Vissa ökade  
sin upp låning från Kommuninvest för att de inte kunde 
låna själva till rimliga priser. Andra valde att inom ramen 
för sin likviditetsplanering se över och utöka upp-
låningen. Mot slutet av april började volymerna röra  
sig tillbaka mot normala nivåer. Sedan andra hälften  
av maj har normalitet präglat utlåningen till Kommun-
invests kunder.

I upplåningen har Kommuninvest genomgående haft 
god tillgång till kapitalmarknaden. Under den värsta 
turbulensen föll valet på att enbart emittera i den 
svenska marknaden, eftersom prisskillnaden mellan 
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Sammantaget är Kommuninvest 
mycket väl rustat för att möta den 

fortsatta coronautvecklingen.  
Även om läget förvärras ska  

stabiliteten kunna upprätthållas.
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marknaderna var ovanligt stor. I slutet av april åter-
vände Kommuninvest till USD-marknaden. Under året 
har fem emissioner genomförts under USD-programmet. 
Den första upplåningsprognosen för 2020 var 140–160 
miljarder kr. Den reviderades upp i april, givet de stora 
utlåningsvolymerna, och reviderades sedan ner både i 
juni och oktober för ett reflektera en sänkt utlåningstakt. 
Den totala upplåningen för året blev 131 miljarder kr. 

Detta bidrog i sin tur till den stora post för negativa 
orealiserade marknadsvärdesförändringar som belastar 
årets rörelseresultat.

I valutamarknaden stärktes den svenska kronan från 
maj och framåt gentemot den amerikanska dollarn. 
Detta innebar att ingående orealiserade vinster från 
valutaswappar, som Kommuninvest använder för att 
säkra valutariskerna i USD-finansieringen, minskade  
när kontrakten närmade sig förfall. 

I två steg, 16 mars och 27 april, etablerade Kommun-
invest ett nytt emissionsförfarande där upplåningen i 
den svenska marknaden sker genom veckovisa auktioner. 
Ett delsyfte var att skapa förutsättningar för Riksbanken 
att i QE-program köpa Kommuninvest-obligationer. 
Men huvudsyftet var att genom ökad transparens för-
bättra marknadens funktionssätt. Förändringen har 
mottagits positivt av Kommuninvests investerare i den 
svenska marknaden.

I likviditetshanteringen har Kommuninvest under året 
inte behövt utnyttja några reserver. Grundkravet i lag-
stiftningen benämns ”LCR 30”. Kommuninvest har en 
egen kravnivå, ”LCR 90”, som går ut på att ha medel för 
att klara minst 90 dagar i en extremt stressad marknads-
situation. Denna nivå har upprätthållits utan några 
svårigheter.

Även kapitalsituationen är stark. I april antog förenings-
stämman en plan för stegvis kapitaluppbyggnad till 
2024. Såväl interna som lagstadgade kapitalkrav ska 
hela tiden uppfyllas med god marginal. Detta ger en 
kapitalsituation som gott och väl, även i ljuset av corona-
pandemin, bör räcka för de scenarier som kan komma 
att realiseras. Vid årsskiftet pågick en nyemission,  
där Föreningen köper aktier i Bolaget, som omgående  
förbättrar kapitalsituationen.

Ett problem som kom med pandemin var att många 
kommuner var för små för att kunna köpa in skydds-
utrustning till acceptabla priser. Därför uppdrog SKR, 
länsstyrelsernas samordningskansli, Region Stockholm, 
Region Skåne, Västra Götalandsregionen, Stockholms 
stad, Göteborgs stad, Malmö stad och Uppsala kommun 
i början av april åt SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) 
att för kommunernas räkning göra gemensamma inköp  
i stor skala. För att realisera detta skapade Kommun-
invest en möjlighet att låna räntefritt upp till 500 mnkr. 
Stockholms stad, Göteborgs stad, Malmö stad och Upp-
sala kommun gick in som borgensmän för detta lån. 
Lånet ligger egentligen utanför ramen för Kommunin-
vests affärsmodell, men bedömdes vara en rimlig insats 
att bidra med i ett kritiskt skede. SKI utnyttjade inte 
denna lånemöjlighet under 2020.

För att stärka analysen av hur coronapandemin  
på verkar kommuner och regioner inrättade Kommun-
invest i juni den oberoende expertgruppen ”Välfärds-
ekonomerna”. Gruppen har under hösten producerat 
två rapporter som har breddat Kommuninvests kunskaps-
bas och mottagits väl i kommuner och regioner.

Sammantaget är Kommuninvest mycket väl rustat  
för att möta den fortsatta coronautvecklingen. Även om 
läget förvärras ska stabiliteten kunna upprätthållas.

Effekter av coronapandemin på kommunsektorns ekonomi 
Förändringar i statsbidrag och prognostiserad skatteintäkt (mot februari)
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 Skillnad prognos skatteintäkter april vs feb
 Skillnad prognos skatteintäkter aug vs feb
 Skillnad prognos skatteintäkter okt vs feb
 Skillnad prognos skatteintäkter dec vs feb
 Tillskott generella statsbidrag

De blå staplarna visar summan av de generella statsbidrag som vid årsslutet hade tillkommit sedan februari 2020. De resterande staplarna  
visar hur det prognostiserade skatteunderlaget vid fyra prognostillfällen försämrats i jämförelse med den prognos som gjordes i februari 2020. 
Nettoeffekterna sedan februari 2020, som reflekterar förändringarna under pandemin, var vid slutet av året positiva för hela perioden fram  
t o m 2023 (plus i blå stapeln är större än minus i ljusgrå stapeln). Regeringens tillskott är alltså hela vägen större än de summor som kommuner 
och regioner tappar genom försämringen i den prognostiserade skatteunderlagsutvecklingen.
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Euro-commercial paper 8 (4) %

Flerårsöversikt Kommun invest i Sverige AB

2020 2019 2018 2017 2016

Balansomslutning, mdkr 527,4 471,3 417,2 356,9 361,7

Utlåning (redovisat värde), mdkr 445,8 408,2 355,7 310,1 277,0

Årets resultat, mnkr 179,7 307,9 586,1 876,0 309,8

Medlemmar, totalt 292 290 288 288 286

varav kommuner 278 278 277 277 275

varav regioner 14 12 11 11 11

Kärnprimärkapitalrelation1, % 302,5 126,8 188,4 212,4 103,7

Primärkapitalrelation2, % 302,5 126,8 188,4 212,4 103,7

Total kapitalrelation3, % 302,5 126,8 188,4 212,4 122,1

Bruttosoliditetsgrad enligt CRR4, % 1,43 1,58 1,75 1,78 1,56

1) Kärnprimärkapital i relation till totalt riskexponeringsbelopp. Se vidare sidorna 39–40 och not 3.
2) Primärkapital i relation till totalt riskexponeringsbelopp. Se vidare sidorna 39–40 och not 3.
3) Total kapitalbas i relation till totalt riskexponeringsbelopp. Se vidare sidorna 39–40 och not 3.
4) Primärkapital i relation till totala tillgångar och åtaganden (exponeringar). Se vidare sidan 40 och not 3.

Gröna obligationer 9 (8) %

Svenskt  certifikatprogram 1 (–) %

Uridashi 2 (2) %

Banklån 0 (0) %

Private Placements 2 (2) %

Svenskt  
obligationsprogram  

53 (53) %

Benchmarkupplåning,  
övriga valutor  

25 (31) %

UPPLÅNINGSPORTFÖLJ 
PER  PROGRAM

MARKNADS ANDELAR,   
KOMMUNAL  LÅNE FINANSIERING1

Upplåning via  
Kommun invest 

58 (56) %

Bankupplåning  
13 (14) %

Upplåning via 
egna marknads-
program 
29 (30) %

Kommuner2  
43 (43) %

Kommunala 
bostadsföretag 

27 (28) %

Övriga 
 kommunala 
företag  
22 (22) %

Kommunala 
energi företag 
5 (5) %

Regioner  
3 (2) %

UTLÅNINGSPORTFÖLJ 
PER LÅNTAGARKATEGORI

1)  Prognos avseende utestående upplåning (siffror inom parentes avser faktisk 
utestående upplåning i enlighet med medlemmarnas egna årsredovisningar 
per 2019-12-31) 

Alla grafer avser 2020-12-31. Siffror inom parentes avser 2019-12-31.

2)  Delar av utlåningen till kommuner vidareutlånas till 
kommunala bolag via kommunala internbanker. 
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Motstånds- och 
utvecklingskraft – även 
när det blåser som värst
Kommuninvest är en viktig del av samhällets motståndskraft.  

I den första fasen av pandemin säkrade vi kommunsektorns tillgång 
till lånefinansiering även när det blåste som värst. En gedigen  

kapitaliseringsplan, en förstärkt digital kapacitet och en aktiv utveckling 
av hållbarhetsarbetet gör att vi står väl rustade för framtiden.

Motståndskraft 
Coronapandemin är en hård påfrestning på hela 
samhället. Kommunsektorn spelar en nyckelroll 
för den gemensamma kraften att stå emot. 
Sedan utbrottet har det fallit på kommuner och 
regioner att vårda sjuka, begränsa smittspridning 
samt att för övrigt hålla samhället igång. 
Välfärdens medarbetare har stått i frontlinjen.

Kommuninvest är, i vårt uppdrag för kom-
muner och regioner, en viktig del av den samlade 
motståndskraften. Vi ska säkra kommunsektorns 
tillgång till stabil och kostnadseffektiv låne-
finansiering även när det blåser som värst.  
Vår enkla och samtidigt kraftfulla affärsmodell, 
med låga risker och rejäla buffertar, ska kunna 
leverera i alla väder. Det gjorde den också i  
den allvarliga marknadsturbulensen i mars och 
april. Vi var stabila. Kommuner och regioner 
kunder hela tiden låna de volymer de behövde.

I april skapade Kommuninvest lånemöjlig-
heter, i form av en kredit på 500 mnkr,  
för inköp av skyddsutrustning till kommunerna 
genom SKL Kommentus Inköpscentral. Detta 
var ett litet avsteg från affärsmodellen, men 
samtidigt ett agerande som låg helt i linje med 
den del i vårt uppdrag som handlar om att säkra 
motståndskraft.

Under året tog vi dessutom stora steg framåt  
i att stärka vår egen, och därigenom kommun-
sektorns, motståndskraft. Vår omställning till 
en helt digital verksamhet, och en snabb utveck-
ling av de digitala arbetssätten, från början av 
pandemin var ett sådant. Kommuninvest kan 

leverera för fullt också när personalen inte  
jobbar från kontoret. Detta är en viktig kapa-
citet att ha med sig – även när pandemin har 
klingat av. 

Till skillnad från många andra kreditinstitut 
använder Kommuninvest inte vinst för kapitali-
sering. I stället sker kapitaluppbyggnaden via 
kapitalinsatser från medlemmarna. Förenings-
stämmans beslut om kapitalisering av verksam-
heten i april ger positiva effekter för bolaget. 
Därmed säkerställs en robust process som  
skapar ett både viktigt och nyttigt handlings-
utrymme i den övriga ekonomihanteringen. 

Utvecklingskraft
Trots de tuffa tiderna fanns det också i övrigt  
en stark utvecklingskraft i verksamheten. 

Produktutvecklingen drevs framåt i god takt. 
Mot slutet av året gick vi i mål med skapandet 
av en digitaliserad låneprocess i KI Finans.  
Kunderna kan nu genomföra alla steg i låne-
processen med digitalt stöd, vilket ger ökad  
flexibilitet och minskad administration. Vi  
lanserade ett nytt analysverktyg för stöd i  
planering av investeringar och likviditetsflöden. 
Vi fasade ut ett annat analysverktyg, KI Finans 
Tillgång, som inte hade kommit till nytta för 
tillräckligt många kunder. I framtagandet av  
en ny hållbarhetsprodukt, Lån för Social Håll-
barhet, gick processen under hösten in i en 
pilotfas. Resultaten fram till årsskiftet, där fyra 
pilotkunder beviljats lån, var lovande.

Kommuninvest 
är, i vårt uppdrag 

för kommuner 
och regioner, en 
viktig del av den 

samlade mot-
ståndskraften.
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För att få tillgång till en oberoende och skarp 
analys av pandemins konsekvenser för kommun-
sektorn skapade vi den externa expertgruppen 
Välfärdsekonomerna. Syftet är att bidra till en 
kunskapsbaserad offentlig debatt om frågor 
som är komplicerade och viktiga för våra  
medlemmar. Fram till årsskiftet producerades 
bland annat två rapporter med råd till staten, 
kommuner och regioner. 

Samtidigt dök det i höstas upp ett orosmoln: 
det förslag till riskskatt som presenterades av 
regeringen, Centern och Liberalerna. Vår mening 
är att Kommuninvest, som ett offentligt utveck-
lingskreditinstitut, bör undantas från skatten. 
Utan ett sådant undantag skulle en av flera 
negativa konsekvenser bli att vi tappar en del  
av vår utvecklingskraft.

Det goda samtalet
Det är i tuffa tider som en organisation verkligen 
sätts på prov. I styrelsen kan vi konstatera att 
det goda samtal som normalt utmärker 
Kommuninvest – från de 292 ägarna till den 
operativa delen av verksamheten – satte sin  
prägel även på 2020. Engagemanget och  
konstruktiviteten fanns hela tiden där. Detta är  
inte bara glädjande. Det är också en avgörande 
strategisk styrka.

Kommun invest i Sverige AB

Ellen Bramness Arvidsson
Ordförande
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God stabilitet i  
utmanande tider

Tack vare stöd från regeringen hade kommunsektorn, trots corona- 
pandemin, en stark finansiell ställning vid utgången av 2020.  

Tillgången till lånefinansiering, genom samverkansverktyget Kommuninvest, 
var god även när marknadsstressen var som störst. En förbättrad digital 

kapacitet, en gedigen kapitaliseringsplan och ett utvecklat hållbarhetsarbete 
var viktiga steg framåt för Kommuninvests verksamhet.

Positiva resultat trots pandemieffekter
Kommunsektorns ekonomi klarade sig under 
2020 relativt bra genom pandemin. På våren 
såg trender och prognoser mörka ut. Men tack 
vare stort statligt stöd och en stark återhämtning 
i början av hösten blev läget under andra halv-
året ljusare. En andra våg av smittspridning 
gjorde att återhämtningen bromsades upp.  
Sannolikt kan tillväxten ta ny fart 2021. Resul-
taten för 2020 blev rekordhöga i många  
kommuner och regioner. Trots pandemin har 
kommunsektorn en stark finansiell ställning. 

På investeringssidan har kommunsektorn 
alltjämt stora behov. Å andra sidan ledde de  
förbättrade ekonomiska utsikterna under året 
till att efterfrågan på lånefinansiering dämpades. 
Kommuninvests utlåning var mycket hög i 
marknadsturbulensen under mars och april, 
men gick sedan tillbaka till normala nivåer.

Välfungerande hantering av pandemin
För Kommuninvest uppstod inga betydande 
problem i pandemihanteringen. Vi var helt stabila 
även när marknadsstressen var som störst.  
Som en av mycket få aktörer som oavbrutet hade 
god tillgång till kreditmarknaden säkrade vi  
att kommunsektorn hela tiden kunde låna utan 
störningar. Liksom i finanskrisen 2008-09 var 
vi en trygg hamn.

I mars gick Kommuninvests verksamhet  
över till att i princip bli helt digital. Personalen 
arbetade hemifrån. Detta fungerade bra. Vi 
kunde driva verksamheten framåt på full kapa-
citet. När pandemin klingar av väntar en åter-
gång till kontorsmiljön. Samtidigt gäller det att 
även framöver använda de digitala verktyg som 

nu slagit igenom. Med de breda kontaktytor 
som vi har bör vi kunna dra stor nytta av de  
nya digitala formaten. 

Viktig kapitaliseringsplan
Kommuninvest blev ännu starkare av den kapi-
taliseringsplan för åren 2021-2024 som antogs 
av föreningsstämman i april. Vi står nu inför en 
successiv kapitaluppbyggnad där såväl interna 
som lagstadgade kapitalkrav hela vägen ska 
uppfyllas med god marginal. 

Problematiskt förslag om riskskatt
Regeringen, Centern och Liberalerna presente-
rade i september ett förslag om en riskskatt  
för banker och andra kreditinstitut, som skulle 
få mycket negativa konsekvenser för Kommun-
invest och kommunsektorn som helhet. Vi argu-
menterar därför för ett undantag. I november 
lämnade vi tillsammans med SKR ett remissvar. 
Därtill bedriver vi ett intensivt dialog- och 
informationsarbete. 

Lovande utveckling av hållbarhetsarbetet
Kommuninvests hållbarhetsarbete utvecklas  
i snabb takt. De Gröna lånen utgör nu nära  
12 procent av utlåningen. Under våren påbörjade 
vi – utifrån en tydlig efterfrågan från kommun-
sektorn – en konkret process för att ta fram en 
ny produkt: Lån för Social Hållbarhet. Under 
hösten initierades en pilotfas där låneprodukten 
erbjöds till ett antal pilotkunder. Fram till  
årsskiftet beviljades fyra lån. Om pilotfasen  
ger goda resultat är ambitionen att den nya  
produkten ska göras tillgänglig för alla kunder/
medlemmar.

Som en av mycket 
få aktörer som 
oavbrutet hade 
god tillgång till 

kreditmarknaden 
säkrade vi att 

kommunsektorn 
hela tiden kunde 
låna utan stör-

ningar.
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Kommun invest i Sverige AB

Tomas Werngren
Verkställande direktör

Årets resultat
Årets rörelseresultat, 228 mnkr, är lägre än före-
gående år (392 mnkr). Det beror delvis på nega-
tiva orealiserade marknadsvärdesförändringar. 
Eftersom dessa förändringar, vilka är svåra att 
parera och förutse, är bokföringsmässiga kom-
mer negativa värden nu att leda till ökade rörel-
seresultat längre fram. Det operativa resultatet, 
dvs exklusive bok föringsmässiga orealiserade 
marknadsvärdesförändringar, är fortfarande 
högt: 462 mnkr (573 mnkr). Detta är högre än 
vad vi långsiktigt strävar efter. I enlighet med 
tidigare stämmobeslut har vi fortsatt att minska 
marginalen mellan upp- och utlåning. Det kom-
mer att innebära lägre operativt resultat under  
kommande år. 

Ett riktat tack till personalen 
Pandemin ställde höga krav på organisationens 
anpassningsförmåga. I detta visade samtliga 
medarbetare, inte minst under den initiala fasen 
av pandemin, en lojalitet till uppdraget och en 
vilja att stå på tå för Kommuninvests medlemmar 
och kunder. Detta är jag mycket tacksam för. 
Det lade grunden för ett framgångsrikt år.
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Genom vår utlåning skapar vi förutsättningar för svenska 
kommuner och regioner att göra välfärdsinvesteringar på  
ett kostnadseffektivt sätt. Sedan finanskrisen för tio år sedan 
har Kommun invests andel av kommunsektorns upplåning 
ökat kraftigt och idag står vi för drygt hälften av den totala 
låneskulden. Förklaringen är dels att allt fler kommuner  
och regioner anslutit sig som medlemmar i Kommun invest, 
dels att de nya skärpta regelverken gjort det allt svårare för 
 banker och andra finansinstitut att konkurrera med våra 
 förmånliga kreditvillkor.

1. Upplåning
Kommun invest lånar kontinuerligt upp pengar såväl i 
 Sverige som på den internationella kapitalmarknaden. 
Kommun sektorns inneboende stabilitet i kombination 
med att våra medlemmar åtagit sig att solidariskt garantera 
Kommun invests förpliktelser gör att Kommun invests upp-
låning betraktas som mycket säker. Ur ett kreditriskperspek-
tiv betraktas Kommun invests upplåning som likvärdig med 
svenska statens egen upplåning. Den låga risken tillsammans 
med Kommun invests historik och goda rykte på kapital-
marknaden innebär att vi har tillgång till finansiärer som i 
allmänhet lånar ut till oss på goda villkor. För att kunna till-
mötesgå våra medlemmars kreditönskemål även vid osäker-
het på marknaderna håller vi alltid en överlikviditet i reserv.

2. Låneansökan och kreditprövning
När någon av Kommun invests kunder beslutar att låna upp 
pengar till en eller flera investeringar kontaktar kommunen 
eller regionen Kommun invest för att genomföra låneansökan. 
Normalt är vår utlåning inte kopplad till något specifikt 
ändamål och låntagare behöver, i enlighet med den svenska 
principen om lokalt självstyre, inte redovisa vad pengarna 
ska användas till.

Eftersom vi oftast känner våra medlemmar väl sedan 
många år tillbaka har vi i allmänhet god  kunskap om deras 
ekonomiska situation. Kommun invest genomför löpande 
avstämningar för att slå fast kundernas kreditutrymme och 
vid varje enskilt utlåningsbeslut sker en kontroll för att se att 
det beviljade lånet är i linje med kredit utrymmet. Tillsam-
mans finner vi en lösning som både till godoser lånebehovet 
och tar hänsyn till medlemsorganisa tionens totala låneskuld.

3. Gröna lån
Om den investering som kommunen eller regionen lånar 
pengar för att genomföra är förenlig med Sveriges eller regio-
nens miljömål och bidrar till ett mer resurseffektivt och 
klimat tåligt samhälle, har låntagaren möjlighet att ansöka 
om ett så kallat Grönt lån. För att Miljökommittén ska bevilja 
ett Grönt lån måste investeringen motsvara ett antal förutbe-
stämda hållbarhetskriterier och ingå i en av åtta kategorier, 
bland andra i investeringar i förnybar energi, klimat smarta 
byggnader, hållbara transporter och energieffektivisering. 
Den gröna utlåningen finansieras genom att Kommun invest 
ger ut gröna obligationer som är efterfrågade av investerare 
och som uppfyller en rad krav för att få räknas som gröna. 
Läs mer om Kommun invests Gröna lån på sidan 16.

4. Utbetalning av lån
Tack vare att vi känner våra medlemmar väl och har en 
snabb och effektiv kreditprocess, är tiden från första sam-
talet om lånebehovet till dess lånet kan betalas ut kort. Om 
det är ett Grönt lån hanterar vi den extra administration och 
dokumentation som krävs för grön finansiering, till exempel 
den externa granskningen och rapportering till de investerare 
som köpt Kommun invests gröna obligationer.

5-6. Rådgivning och skuldförvaltning i KI Finans
Under hela lånets löptid har låntagaren kontinuerlig kontakt 
med kundansvarig hos oss och tillgång till hela Kommun-
invests samlade expertis. I den webbaserade finansförvalt-
ningstjänsten KI Finans har kundernas ekonomi tjänste-
personer tillgång till transaktionshantering, analys och 
rapportering av skulder och tillgångar.

Så bidrar Kommun invest 
till välfärdsbygget
Kommun invest finansierar drygt hälften av den svenska kommunsektorns investeringar 
i nya bostäder, skolor, äldreboenden, simhallar och andra infrastruktursatsningar.
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1.
Upplåning.

Investeringsbehov
Genom kontinuerlig upplåning på kapitalmarknaden 
har Kommun invest alltid möjlighet att låna ut pengar 
till kommuner och regioner� När en kommun eller 
region har uppskattat kostnaden för investeringen 
görs en ansökan om lån från Kommun invest� Om 
investeringen bidrar till bättre miljö eller klimat kan 
det vara aktuellt med ett Grönt lån�

4.
Utbetalning  

av lån.

5.
Rådgivning. 

KI Finans.

3. 
Grönt lån  

godkänns av  
Miljö kommittén.

2–3.
Dialog med  

kundansvarig om 
låneansökan och 
möjlighet att låna 

grönt.

6. 
Kontinuerlig  

skuld förvaltning  
i KI Finans.
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Hållbar finansiering 
är vårt uppdrag
Att verka för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling ingår i Kommuninvests  
grundidé och vision. Hållbara finansieringslösningar främjar effektiv användning  
av skattemedel, finansiell stabilitet och kommunsektorns arbete med Agenda 2030. 
Trots exceptionella pandemiförhållanden har verksamheten under året kunnat  
fullfölja sitt uppdrag relativt opåverkad. 

Kommunerna och regionerna utgör fundamentet i det 
svenska välfärdssamhället. Det är i deras regi som de mest 
centrala samhällstjänsterna, som vård, skola och omsorg, 
möter medborgarna. Kommunerna har också en central roll 
för grundläggande samhällsinfrastruktur, i form av bostäder, 
energiförsörjning, kollektivtrafik, vatten-och avloppshante-
ring m.m. Kommunala aktörer är drivande i det svenska 
arbetet i riktning mot Agenda 2030 och de globala målen, 
både vad gäller miljömässig omställning och sociala frågor. 

Så skapar vi hållbara värden 
Kommuninvest uppfyller en liknande roll för kommunsektorn 
som Riksgälden för staten och dess myndigheter. Genom 
utlåning till kommuner och regioner skapar Kommuninvest 
förutsättningar för utbyggnaden av den svenska välfärden, 
ökar stabiliteten i den kommunala ekonomin och bidrar till 
ett mer hållbart Sverige. Genom att ”poola” kommunala 
lånebehov och kanalisera dem genom en organisation kan 
skalfördelar uppnås, och förvaltningskostnader hållas på  
en låg nivå.

Som den i särklass största kreditgivaren till sektorn generas  
både direkta och indirekta värden. Viktigast är att de finan-
sieringslösningar, den kunskap och de skuldförvaltnings-
verktyg som vi tillhandahåller gagnar ekonomisk stabilitet i 
kommuner och regioner och bidrar till att utveckla medlem-
marnas förmågor inom skuldförvaltning. Därmed kan nöd-
vändiga välfärds- och hållbarhetsinvesteringar genomföras 
på ett mer ändamålsenligt sätt och till lägre kostnad för skat-
tebetalarna. Det stärker välfärdssamhället i form av nya eller 
upprustade äldreboenden, skolor, bostäder och vårdinrätt-
ningar, eller olika former av infrastruktur som vägar, kollek-
tivtrafik, energi, vatten och avlopp. 

Covid-19 sätter kommunala verksamheter under press
Coronapandemin satte kommunernas och regionernas verk-
samheter under hård press, när behovet att vårda sjuka och 
skydda riskgrupper hamnade i centrum av pandemihante-
ringen. Pandemin har i hög grad påverkat kommunsektorns 
ekonomi, främst genom stor belastning i vård och omsorg 
samt en lägre skatteunderlagstillväxt, men också genom att 
andra intäkter och kostnader påverkades. 

Den samverkan som Kommuninvest representerar har under 
2020 därför varit särskilt relevant, för att bidra till att stödja 
sektorn i de utmaningar man stått inför. Framförallt har 
Kommuninvest under året kontinuerligt haft tillgång till 
kapitalmarknaden och har kunnat finansiera kommuners 
och regioners upplåningsbehov till goda villkor. Detta var  
av särskild vikt under inledningen av krisen, då den stressade 
marknadssituationen ledde till starkt kundtryck. 

Verksamheten i stort på normal nivå
Kommuninvests egen verksamhet har trots pandemin kunnat 
upprätthållas utan några väsentliga problem. I mitten av 
mars fattades beslut om att försätta organisationen i höjd 
beredskap och verksamheten blev i princip helt digital, med 
hemarbete och digitala möten som det nya normala, i syfte 
att minska de operativa riskerna och att bidra till att 
begränsa smittspridningen. 

Övergången till digitala arbetssätt har inneburit att verk-
samheten kunnat utvecklas enligt plan. Tidigare fysiska  
evenemang har ställts om till digitalt format, inklusive den 
årliga föreningsstämman, kundseminarium m.m. Den höjda 
beredskapen har också medfört ökad mötes- och inrapporte-
ringsfrekvens, exempelvis regelbundna ”town hall”-möten 
med VD och ledning. Undersökningar bland medarbetarna 
tyder på att internkommunikationen har förbättrats under 
året. 

Fortsatt central roll
Välfärdsuppdraget för Sveriges kommuner och regioner,
och därmed förutsättningarna för deras långsiktiga ekono-
miska hållbarhet handlar till stor del om den demografiska 
utvecklingen, med en ökad andel yngre och äldre. Kommun-
sektorn har också alltjämt betydande investeringsbehov.  
Det är därför fortfarande av yttersta vikt att ha tillgång till  
förmånlig finansiering och stöd för effektiv skuldförvaltning. 

Att Kommuninvest kunnat upprätthålla sektorns finansie-
ringsförmåga även när det varit som mest oroligt skapar 
trygghet och bidrar till ett högt förtroende för verksamheten. 
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443
mdkr

Varav 12 procent Gröna lån  

Utlåning

Bidrar till att 
uppfylla Sveriges 
hållbarhetsmål.

2 246
användare  
i KI Finans

Bidrar till att hela 
Sverige lever.

Skapar stabil  
ekonomi  

i kommuner och  
regioner.

Bidrar till det  
allmänna välfärds-
bygget i Sverige.

355,4
Mnkr i total  

överskottsutdelning1

1)  Utbetalt belopp 2020, avse ende verksamhetsåret 2019.
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Huvuddelen av de kommuner som saknar upplåning hos Kommuninvest är 
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13 kommuner som 2019 inte hade någon upplåning hos Kommuninvest var 
12 icke-medlemmar. Data för 2020 var ej tillgängligt vid publicering.
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Vår syn på hållbarhet har sin utgångspunkt i den svenska 
kommunsektorns värdegrund och bedrivs i enlighet med 
kommunallag och annan relevant lagstiftning. Den överens-
stämmer därför med internationella ramverk som ILO:s kärn-
konventioner, OECD:s riktlinjer för multinationella företag, 
FN:s ramverk för företag och mänskliga rättigheter, samt 
FN-initiativet Global Compact. 

Finansiering, kunskap, ansvar
Vi bidrar genom effektiv finansiering av investeringar för 
Sveriges kommuner och regioner till en långsiktigt hållbar 
välfärd. En stark ägarstruktur och solidarisk borgen mellan 
medlemmarna gör att vi kostnadseffektivt och stabilt kan 
anskaffa kapital på finansmarknaden. Medlemmarnas stora 
investeringsbehov och Kommuninvests position med en  
hög andel av medlemmarnas upplåning ger skalfördelar.

Genom finansieringsprodukter som är tydligt inriktade mot 
miljömässig och social hållbarhet stöder vi våra medlemmars 
hållbarhetsarbete. Kommuninvests gröna finansieringspro-
gram har sedan starten 2015 växt till att bli ett av Nordens 
största. Under 2020 har en ny produkt, Lån för Social Håll-
barhet, introducerats i pilotfas och de första lånen beviljats. 

Vi verkar också för att kunskap ska byggas i sektorn avse-
ende skuldförvaltning som en del av god ekonomisk hushåll-
ning. I förlängningen bör detta ge förtroendevalda bästa 
handlingsutrymme att leverera välfärdstjänster till medborg-
arna. Vidare är det centralt att Kommuninvest i sin samhälls-
bärande roll tydligt styrs för att säkra att verksamheten 
bedrivs ansvarsfullt. 

Intressentdialog
Vi för en kontinuerlig dialog med de intressenter som på 
olika sätt påverkar och påverkas av vår verksamhet, för att 
identifiera vilka hållbarhetsfrågor som Koncernen bör arbeta 
med. Intressentdialogen sker bland annat genom möten med 
medlemmar, kunder, personalrepresentanter och företrädare 
för departement och myndigheter. Dessutom genomför vi 
löpande nöjdhetsundersökningar bland nyckelintressenter 
som medlemmar, kunder, medarbetare och investerare. 

Kommuner och regioner är vår viktigaste intressentgrupp. 
Som medlemmar äger och styr de vår verksamhet men de är 
också våra kunder när de väljer att låna av oss. I rollen som 
ägare förs dialogen med medlemmarna i huvudsak med  
förtroendevalda politiker. I rollen som kunder förs dialogen 
främst med tjänstepersoner, vanligtvis med specialister inom 
ekonomi och finans. Särskilda hållbarhetsundersökningar 
genomförs vartannat år, med nästa planerad för 2021.

Styrning av hållbarhetsarbetet
Hållbarhetschefen ansvarar för att leda, utveckla och följa 
upp Kommuninvests hållbarhetsarbete, i nära samarbete 
med verkställande ledning och avdelningschefer, som ansva-
rar för att hållbarhetsaspekter beaktas inom sina respektive 
ansvarsområden. Riktlinjerna för arbetet tydliggörs i en håll-
barhetspolicy antagen av Bolagets styrelse, och konkretiseras 
i kompletterande policyer och instruktioner rörande bland 
annat arbetsmiljö- och personsäkerhet, intressekonflikter, 
IT-säkerhet, jämställdhet och mångfald, mutbrott och repre-
sentation, samt regelefterlevnad. Hållbarhetsarbetet avrap-
porteras årligen till styrelsen, och kompletteras av genom-
gångar på aktuella temaområden. 

Hållbarhetsrisker 
Hållbarhetsrisk är risken för att Kommuninvests verksamhet 
direkt eller indirekt påverkar sin omgivning negativt kopplat 
till affärsetik och korruption, inklusive penningtvätt och 
finansiering av terrorism, klimat och miljö samt mänskliga 
rättigheter inklusive arbetsvillkor. Kommuninvest anser sig 
framförallt vara exponerat mot hållbarhetsrisker rörande 
etik, IT-säkerhet och s.k. ”green-washing”, dvs. att finansie-
rade miljö- och klimatrelaterade investeringsprojekt inte 
lever upp till hållbarhetskrav. Kommuninvests åtgärder för 
att hantera hållbarhetsrisker styrs i hög grad av nationella 
och internationella regelverk och riktlinjer tillsammans med 
Föreningens ägardirektiv och interna instruktioner och poli-
cys. För klimatrelaterad finansiell risk, se vidare avsnitt Håll-
bar finansiering. 

Direkt och indirekt påverkan 
Kommuninvest har såväl en direkt som indirekt hållbarhets-
påverkan. Den direkta påverkan äger Kommuninvest,  
dvs. ligger inom verksamhetens direkta beslutsmandat och 
arbetet kan ge konkreta kvalitativa och kvantitativa effekter. 
Direkt påverkan omfattar exempelvis kund- och medarbetar-
relationer, affärsresor, kontorslokaler, lokal samverkan m.m. 
Den indirekta påverkan definieras som den hållbarhets-
påverkan som Kommuninvest har via sin balansräkning,  
dvs. primärt utlåningen samt affärsrelationer med låntagare, 
investerare och motparter. Påverkan är primärt relaterad  
till kommunernas val av investeringar och hur dessa bidrar 
till ett hållbart samhälle. Kommuninvest har en begränsad 
direkt påverkan men en omfattande indirekt påverkan.

Hållbarhetsarbetet 
Hållbarhetsarbetet utgår från vårt uppdrag, att finansiera kommunsektorns utveckling 
och investeringar för ett gott och hållbart samhälle, och från de förväntningar som våra 
intressenter har på oss. Ambitionen är att integrera hållbarhet i hela vår verksamhet.
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Våra hållbarhetsperspektiv

Hållbarhetsarbetet utgår från tre perspektiv

Hållbar finansiering
Understödja kommuners och regioners arbete  
med ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet 
samt främja stabilitet.

Ansvarsfull verksamhet
Säkra att Kommuninvest lever upp till sin upp-
förandekod, intressentförväntningar samt lagar, 
bestämmelser och föreskrifter.

Hållbar organisation
Värna en god arbetsmiljö och medarbetarhälsa,  
gott ledarskap, medarbetarskap samt en agil  
organisation.

Vilka globala mål har tydligast koppling?

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

JÄMSTÄLLDHET ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

Hållbar finansiering

Ansvarsfull verksamhet

Hållbar organisation

Vår påverkan är både direkt (inom verksamhetens beslutsmandat) 
och indirekt (vid utlåning och upplåning samt övrig balansräkning). En 
mappning genomförd 2019 visar att Koncernen har en direkt eller indirekt 
påverkan på 15 av de 17 globala målen och cirka 50 av 169 delmål. De mål 
som har tydligast koppling presenteras här.

Ansvarsfull 
verksamhet

Hållbar 
organisation

Hållbar 
finansiering
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Vårt bidrag inom hållbar finansiering handlar både om  
kostnadseffektiv och stabil finansiering av offentliga investe-
ringar, om produkter som kan främja hållbar omställning 
samt om långsiktig analys för hållbara kommunala finanser. 
Arbetet inriktas även på att skickliggöra medlemmar och 
kunder i hållbar finansförvaltning, och att erbjuda verktyg 
som förbättrar interna beslutsprocesser. 

Digitaliserad utlåningsprocess
Utlåningen är grunden i verksamheten. För att kunna erbjuda 
stabil finansiering till rätt pris krävs att den kontinuerligt 
effektiviseras i samklang med kund- och medlemsbehov. 
Under 2020 slutfördes ett flerårigt utvecklingsarbete som 
resulterat i en digitaliserad utlåningsprocess, KI Låna. Det ökar 
flexibiliteten och minskar administrationen för kunderna sam-
tidigt som resurser i Bolaget frigörs för mer kvalificerat kund-
stöd och strategiska samtal. 

Lån för Social Hållbarhet
Det utvecklingsarbete rörande en låneprodukt för social håll-
barhet, som inleddes 2019 tillsammans med en mindre grupp 
medlemmar och kunder, har under året övergått till pilotfas. 
Vid utgången av 2020 hade fyra lån beviljats till ett totalt 
värde om 462,6 mnkr. Se vidare artikel på nästa sida.

Andelen Gröna lån fortsätter växa
För att synliggöra och stimulera kommunsektorns miljö-  
och klimatarbete erbjuder Kommuninvest s.k. Gröna lån,  
se vidare artikel på nästa sida. Vid slutet av 2020 uppgick 
volymen beviljade Gröna lån till 74,7 (63,1) mdkr avseende 
431 (346) gröna investeringsprojekt i 167 (150) kommuner 
och regioner. Andelen utbetalda Gröna lån i förhållande till 
total utlåning var 12,0 (10,1) procent.

Kommuninvest finansierar de Gröna lånen genom att  
emittera gröna obligationer. Elva gröna obligationer har  
hittills getts ut och Kommuninvest är en av Nordens största 
emittenter. Den förväntade årliga minskningen av CO2-ut-
släpp från finansierade projekt offentliggörs i en särskild  
rapport, Kommuninvest Green Bonds Impact Report. 

Öka kunskap om kommunal finansiering 
För att öka kunskapen om kommunsektorns långsiktiga 
finansiella förutsättningar bedriver vi egen forskning och 
publicerar rapporter som skildrar utvecklingen av kommu-
nala investeringar och dess finansiering, inklusive analys av 

upplåning och skuldsättning. Data tillgängliggörs i publika 
databaser. Kunskapsspridning via seminarier och enskilda 
möten sker löpande. Under 2020 tog Kommuninvest initiativ 
till en tillfällig expertgrupp, ”Välfärdsekonomerna”, för  
analys av kommuners och regioners ekonomi i coronakrisens 
spår. Vid årets slut hade gruppen publicerat två rapporter.

Vi samarbetar även med akademin. Bland annat har Kom-
muninvest ett flerårigt samarbete med Örebro universitet för 
att främja forskning om kommunsektorns skuldförvaltning 
och finansiella förutsättningar, och vi finansierar såväl en 
professur som doktorandstudier. Kommuninvest ingår vidare 
i referensgruppen som knutits till universitetets Masters-
utbildning i Hållbart Företagande. 

Egenutvecklat verktyg för kommunal skuldförvaltning 
KI Finans är en webbaserad finansförvaltningstjänst för 
transaktionshantering, analys och rapportering av finansiella 
skulder och tillgångar. Samtliga medlemmar i Föreningen  
har tillgång till tjänsten, som vid slutet av 2020 hade 2 246 
(2 062) användare. Tjänsten utvecklades ursprungligen för 
svensk kommunsektor, men erbjuds idag även av Kommun-
invests systerorganisationer i Finland och Norge. 

Begränsad klimatrelaterad finansiell risk
Insikten om att hållbarhetsfaktorer även kan medföra finan-
siell risk har på senare år ökat. För Kommuninvest skulle 
sådan risk potentiellt kunna materialiseras främst kopplat 
till exponeringar i balansräkningen i form av t.ex. utlåning 
och upplåning. Givet Koncernens organisationsstruktur och 
grundkonstruktion, inklusive medlemmarnas solidariska 
borgensåtagande för Koncernens skulder, att samtlig utlåning 
är nollriskviktad samt att primär- och sekundärkommuner  
ej kan försättas i konkurs, är den finansiella exponeringen 
för klimatrelaterad risk i praktiken försumbar. 

Samhällsnyttig idé, utan vinstsyfte 
Kommuninvest är etablerat som en kooperativ idé där  
verksamheten ska kännetecknas av ett så lågt risktagande 
som möjligt och där vinstsyfte saknas. De resultat som upp-
arbetas återförs till medlemmarna i form av ränta på insats-
kapital och återbäring på affärsvolym. 2020 överfördes på 
detta sätt 355,4 (717,8) mnkr till medlemmarna i Föreningen. 
Resultaten har de senaste åren minskat, efter medlemsbeslut 
2018 om en förändrad modell för prissättning som innebär 
att Kommuninvests offererade priser har sänkts. 

Hållbar finansiering
Kommuninvest erbjuder finansiella tjänster och produkter som stödjer kommuners  
och regioners arbete för god ekonomisk hushållning och en hållbar utveckling.  
Det ger förutsättningar för att skattepengar används så effektivt som möjligt, att öka 
stabiliteten i det finansiella systemet samt främja kommunsektorns hållbarhetsarbete. 
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Gröna lån och gröna obligationer

Mdkr

Finansiering som katalysator
Att finansmarknaden har möjlighet att påverka omställningen 
till mer hållbara samhällen blir allt tydligare. Marknaden för 
s.k. hållbar finansiering växer snabbt, och regelverk börjar
anpassas för att säkerställa att kapitalflöden används för 
hållbara verksamheter. 

Kommuninvest tar aktiv del i denna utveckling. Sedan 
2015 erbjuds kommuner och regioner s.k. Gröna lån för att 
finansiera investeringsprojekt med tydlig miljö- och klimat-
ambition. Detta låneprogram har växt till att vid slutet av  
2020 omfatta 431 projekt i 167 kommuner och regioner,  
med 74,7 mdkr i beviljad lånevolym varav 53 mdkr utbetalt. 

Under 2020 har arbetet med en ny produkt, Lån för Social 
Hållbarhet, tagit viktiga kliv framåt. Dessa lån ska kunna 
användas av kommuner och regioner, inklusive deras bolag, 
för att främja investeringar för ett socialt hållbart samhälle. 
Vid årets slut hade fyra lån beviljats, till Botkyrkabyggen AB, 
AB Eidar i Trollhättan, Botkyrka kommun samt Uppsalahem/
Uppsala kommun.

Gemensamt för både det gröna och det sociala finansie-
ringsprogrammet är främjandet av ökad effektmätning i  
samhället, dvs. att följa upp och utvärdera investeringarnas 
bidrag ut ett hållbarhetsperspektiv. Finansieringen är vill-
korad av såväl krav på transparens som återrapportering.  
För Gröna lån handlar effekt i allmänhet om minskade eller 
undvikta CO2-utsläpp. För Lån för Social Hållbarhet kan  
det handla om ökad trygghet, ökad delaktighet, bättre  
skolresultat eller ökad sysselsättning.

Att bidra i en utveckling som leder till bättre styrning,  
uppföljning och utvärdering samt ett ökat fokus på hållbara 
investeringar ligger nära Kommuninvests grundidé. Det  
har därför varit naturligt att initiera nordiskt samarbete på 
området effektrapportering av gröna obligationer. Den  
vägledning som samarbetet genererat, Nordic Position  
Paper on Green Bonds Impact Reporting, är i sin tredje  
upplaga och har utvecklats till en de facto-standard för  
den nordiska marknaden.

För Lån för Social Hållbarhet ingår tydliga mål och  
systematisk resultatutvärdering som ett grundkrav för  
finansieringen. Detta är önskvärt, då forskning tyder på  
att det saknas en effektmätningskultur för sociala insatser  
i kommunal regi.

I vår roll som störste finansiär av kommunala investerings-
projekt, som i allt högre utsträckning sker med hållbara för-
tecken, har vi möjlighet att bidra i utvecklingen. 

I slutet av året engagerade vi oss, genom medlemskap i 
de två ideella föreningarna the Swedish National Advisory 
Board for Impact Investing samt Effektfullt, i ett arbete som 
tar sikte på att etablera en mer enhetlig syn i Sverige på 
effektmätning och effekt samt göra etablerade metoder för 
effektmätning mer lättillgänglig och användbar. Arbetet har 
potential att bidra till att bygga lärande och bedöms kunna 
vara till stor nytta för Föreningens medlemmar. 

 Beviljade Gröna lån
 Utbetalda Gröna lån

 SEK 7 mdr Grön obl. (11/2027)
 USD 1  mdr Grön obl.(4/2023)
 SEK 8,5 mdr Grön obl. (3/2024)
 SEK 11 mdr Grön obl. (6/2023)
 SEK 3 mdr Grön obl. (12/2021)
 USD 500m  Grön obl. (06/2021)
 SEK 5 mdr Grön obl. (05/2020)
 USD 600m Grön obl. (04/2019)
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Utbetalda Gröna lån

SEK 7 mdr Grön obl. (11/2027)

USD 1 bn Green Bond (4/2023)

SEK 8,5 mdr Grön obl. (3/2024)

SEK 6 mdr Grön obl. (6/2023)

SEK 3 mdr Grön obl. (12/2021)

USD 500m Green Bond (06/2021)

SEK 5 mdr Grön obl. (05/2020)

USD 600m Green Bond (04/2019)

Granngårdens Centrum i Trollhättan 
har på några år förvandlats från en 
öde och otrygg plats där ingen ville 
vara till ett levande stadsdelscentrum 
med vårdcentral, apotek och närlivs 
m.m. Bakom förvandlingen ligger AB 
Eidar, Trollhättans bostadsbolag, vars 
beslut om att flytta sin egen verksam-
het till området fått stor betydelse. 
Därigenom skapades en grundtrygg-
het som motiverat andra aktörer och 
Granngården Centrum är nu en 
arbetsplats för ett par hundra perso-
ner. För finansieringen av renove-
ringen och ombyggnationen har AB 
Eidar som en av de första i Sverige 
beviljats Lån för Social Hållbarhet.

HÅLLBARHETSRAPPORT

19Kommuninvest i Sverige AB, org. nr. 556281-4409 Årsredovisning 2020

267



Vårt arbete för en ansvarsfull verksamhet utgår från följande 
förutsättningar:
•  Den tydliga ansvarsfördelningen mellan ägarorganisation 

och affärsverksamhet. Föreningen hanterar medlems-  
och ägarfrågor och Bolaget affärsfrågor. 

•  Årliga ägardirektiv anger inriktningen för Bolaget. Risk- 
aptiten är låg och ett professionellt agerande, höga etiska 
krav samt god affärssed ska prägla verksamheten. 

•  Tydligt reglerade skyldigheter i frågor som bolagsstyrning, 
riskhantering och regelefterlevnad, inklusive områden 
som penningtvätt och antikorruption. 

•  Ett integrerat hållbarhetsarbete, både vad avser direkt 
och indirekt påverkan. Vi klimatkompenserar som ett 
komplement till egna utsläppsminskningar.

•  Engagemang i relevanta samhällsfrågor och samverkan 
med andra, för att svara upp mot intressentförväntningar 
och öka effekten av vårt arbete.

Etiken främst
Såväl Bolagets Policy för Hållbarhet som Uppförandekod 
betonar vikten av ett etiskt och ansvarsfullt agerande. Vi ska 
bedriva en finansiellt sund och hållbar verksamhet och inte 
medverka till överträdelser av mänskliga rättigheter, arbets-
tagares rättigheter eller till negativ miljöpåverkan, och inte 
heller acceptera korruption. Vår framgång är beroende av 
förtroende hos medlemmar, kunder, motparter, investerare, 
medarbetare och myndigheter. 

Eventuella intressekonflikter ska identifieras och hanteras på 
ett effektivt och ändamålsenligt sätt, för att förhindra negativ 
påverkan för kunder, medlemmar eller Bolaget. I skattefrågor 
ska Bolagets agerande vara ansvarsfullt, korrekt och trans-
parent. Bolaget ska inte medverka i transaktioner eller till-
handahålla produkter som kan ifrågasättas med beaktande  
av gällande skattelagstiftning. Vid tveksamhet ska Bolaget 
avstå från att medverka. Etiken ska alltid beaktas.

Antikorruption och åtgärder mot penningtvätt 
Ett riskbaserat förhållningssätt används för att säkerställa 
att Bolagets produkter och tjänster inte utnyttjas för  
penningtvätt eller finansiering av terrorism. Misstanke om  
allvarliga oegentligheter som kan innebära eller leda till  
lagbrott ska anmälas. Anmälan kan ske anonymt via  
Bolagets visselblåsarfunktion, som hanteras av extern part. 
Ingen misstänkt korruption eller penningtvätt har identifie-
rats under året. 

Miljöhänsyn 
Koncernens miljöarbete beaktar såväl den direkta miljö- 
påverkan från kontorsverksamheten, inköp och tjänster som 
den indirekta miljöpåverkan från den finansiella verksam-
heten. Affärsresandet med flyg, som historiskt haft störst 
direkt klimatpåverkan, har successivt minskat och särskilt 
under Coronapandemin (se graf på sidan 25). Arbete pågår 
för att minska klimatpåverkan från kontorsverksamheten. 
Under 2020 har beslut fattats om att installera solcellspaneler 
på taket samt att ersätta takplacerade kylaggregat med ett 
system baserat på fjärrkyla. Detta förväntas sammantaget 
öka den egna energiproduktionen samt minska energi-
förbrukning och buller. 

Klimatkompensation 
Vi klimatkompenserar för de utsläpp som återstår efter det 
egna klimatarbetet. I enlighet med de förutsättningar som 
gäller för kommuner och regioner klimatkompenserar vi 
internt, dvs. för satsningar lokalt/i Sverige. Medel som avsätts 
används antingen för att finansiera initiativ som understödjer 
hållbarhetsarbetet hos Föreningens medlemmar eller bidrar 
till att minska Kommuninvests egen påverkan. Klimat-
kompensationsmedlen har hittills använts för Koncernens 
deltagande i projektet ”Klimatkrav till rimlig kostnad”,  
tillsammans med Sveriges Allmännytta och IVL Svenska  
Miljöinstitutet. Projektet lanserade 2020 en branschstandard 
för att allmännyttan ska kunna beräkna klimatpåverkan 
även inklusive byggprocessen och ställa klimatkrav vid 
nyproduktion. 

Samhällsengagemang och samverkan
För att öka effekten av vårt hållbarhetsarbete och svara upp 
mot intressentförväntningar engagerar vi oss i relevanta sam-
hällsfrågor, ofta i samarbete med andra. Vi deltar till exempel 
i SNS treåriga forskningsprojekt Samhällsbyggnad, som är 
inriktat på samhällsplanering, fungerande bostadsmarknad 
och investeringar i infrastruktur och samhällsservice. Fören-
ingen är vidare medstiftare till Axelpriset, som uppmärksam-
mar människor som i sin gärning bidrar till att trygga och 
utveckla tilliten till samhällskontraktet och dess demokra-
tiska värden. Vi ingår också i flera initiativ som syftar till att 
främja en hållbar omställning, bland annat det strategiska 
innovationsprogrammet för smarta och hållbara städer, 
Viable Cities. 

Ansvarsfull verksamhet
Tydlig ansvarsfördelning och fokus på ägarstyrning, bolagsstyrning och etik ska  
bidra till att Koncernen följer de lagar, bestämmelser och föreskrifter som gäller  
för verksamheten. Styrning och uppföljning utformas för att leva upp till krav som 
kan ställas på en systemviktig aktör.
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Riktad finansiering för ökad social hållbarhet
I takt med att de sociala utmaningarna i Sverige blivit allt tydligare 
har efterfrågan på en finansieringsprodukt som kan stimulera och 
möta kommunsektorns arbete med social hållbarhet ökat. Därför 
har Kommuninvest tillsammans med medlemmar och kunder under 
2019 och 2020 utvecklat produkten Lån för Social hållbarhet.  
Ambitionen är att stötta kommunernas och regionernas arbete och 
investeringar i fråga om t. ex. integration, jämställdhet och trygghet. 
Lån för Social Hållbarhet ska finansiera investeringar som, enskilt 
eller i kombination med social insats, främjar ett socialt hållbart 
samhälle och kan bidra till att nå sociala mål.

– Två insikter har styrt utvecklingsarbetet, dels att sociala resultat 
i allmänhet uppnås via mellanmänskliga ansträngningar, kalla det 
”mjuka” insatser, dels att kommuner vanligen enbart lånar pengar 
för fysiska investeringar, dvs. ”hårda” tillgångar. Vi har försökt  
översätta detta till en finansieringsprodukt där Kommuninvest 
finansierar den ”hårda”, fysiska investeringen men kravställer på  
de ”mjuka”, sociala insatserna och värdena, säger Björn Bergstrand, 
hållbarhetschef på Kommuninvest.

Eftersom vissa fysiska investeringar kan bidra till att främja social 
hållbarhet utan att vara kopplade till särskilda sociala insatser, 
erbjuds också möjlighet att finansiera en fysisk investering som i  
sig kan kvalificera som social insats. Det gäller i de fall forskning,  
förstudie och/eller beprövad erfarenhet visar att investeringen  
kan bidra till att nå uppställda sociala mål.

Under hösten 2020 har de första lånen beviljats, med de ledande 
allmännyttiga bostadsbolagen Botkyrkabyggen och Eidar (Troll-
hättan) som allra första låntagare. Målet är nu att bygga upp en till-
räckligt stor utlåningsvolym och på sikt att emittera en första social 
obligation.

– De Gröna lån som vi började erbjuda 2015 har visat sig efter-
frågade bland medlemmar och kunder, mer än 70 mdkr har hittills 
beviljats. Våra ambitioner om lån till sociala investeringar är också 
höga även om vi idag har svårt att bedöma hur snabb tillväxten kan 
bli. Men vi kan konstatera att hållbarhetsfrågan är etablerad på 
agendan vilket gör att det kan gå betydligt snabbare än vad någon 
av oss anar, säger Björn Bergstrand.

Botkyrkabyggens jämställdhetssatsning Qvinna i Botkyrka, som nu är permanentad i verksamheten, erbjuder jobb, språkstudier,  
utbildning och friskvård till kvinnor som bor i bolagets hus.

Denna finansieringsform kan  främja kommuners och 
regioners arbete för ett mer social hållbart samhälle  
och öka kunskapen om vilka  satsningar som gör nytta. 

21Kommuninvest i Sverige AB, org. nr. 556281-4409 Årsredovisning 2020

269



Med hållbar organisation menar vi en organisation som präglas 
av en stark kultur och goda arbetsförhållanden, med friska 
och motiverade medarbetare och chefer. Organisationen  
stimulerar kontinuerligt lärande och har god förmåga att 
anpassa sig till nya förutsättningar. Arbetsmiljön främjar 
mångfald och jämställdhet, och diskriminering före - 
kommer inte. 

2020 har genom Coronapandemin utsatt organisation och 
medarbetare för betydande prövningar. Bolagets hantering  
ur detta perspektiv beskrivs på sid 23 och 34. 

Respekt för mänskliga rättigheter en grundförutsättning 
Koncernen ska undvika att orsaka eller bidra till en negativ 
påverkan på mänskliga rättigheter i den egna verksamheten 
samt åtgärda sådan påverkan om den uppstår. Medarbetare 
ska ha möjlighet att kombinera arbetsliv och privatliv. Vidare 
ska Koncernen ha god kunskap om, samt god kontroll på, att 
gällande lagar och avtal på arbetsmarknaden efterlevs. Särskilt 
diskrimineringslagstiftning, miljölagstiftning, lagstiftning för 
publika bolag och lagstiftning som rör affärsrelationer. Ingen 
form av diskriminering tolereras inom Bolaget. 

En jämställd arbetsplats
Vi värnar jämställdhet, mångfald och utveckling och ska 
vara en inkluderande (icke-diskriminerande) arbetsplats. 
Detta betonas i Bolagets Jämställdhets- och Mångfaldspolicy, 
för att säkerställa att Bolaget är en attraktiv arbetsgivare  
för såväl nuvarande som potentiella medarbetare. Vid slutet 
av 2020 var 39 (41) procent av det totala antalet anställda 
kvinnor. Av cheferna var 35 (29) procent kvinnor, och i den 
verkställande ledningen var andelen 43 (43) procent. Bolaget 
har ett definierat mål om att öka andelen kvinnliga chefer. 
Ambitionen är att kunna attrahera, behålla och utveckla 
kompetenta medarbetare – oavsett kön, etnisk tillhörighet, 
trosuppfattning, ålder, funktionshinder, sexuell läggning eller 
könsöverskridande identitet. Vid slutet av 2020 härstammade 
13 (17) procent av Bolagets medarbetare från andra länder 
än Sverige. Medarbetare med ursprung i 12 (12) olika länder 
är representerade i organisationen. 

Kontinuerligt lärande för högre medlemsnytta
Systematisk kompetensförsörjning ska säkerställa att rätt 
förmågor finns på rätt plats vid rätt tid. Kompetensförsörjning 
består till stor del av kompetenshöjning av befintlig personal. 

Under 2020 har ett omfattande arbete kring kompetens-
utveckling initierats, som syftar till Bolaget ska bli en ännu 
mer utpräglad lärande organisation som kontinuerligt 
utvecklar kompetens i rätt riktning. Därmed kan Bolaget  
nå sina mål och möjliggöra största möjliga nytta för sina 
medlemmar. 

Fokus på självledarskap
Med utgångspunkt från de systemstöd, strukturer och pro-
cesser för kunskapsinlärning som Bolaget tillhandahåller har 
den enskilda medarbetaren, tillsammans med närmaste chef, 
ett stort ansvar för sin egen utveckling och lärande. Bolaget 
arbetar proaktivt för att främja de kultur- och beteende-
förändringar som behövs hos både chefer och medarbetare. 
Ett viktigt inslag i detta är de chefs- och medarbetarprogram 
som genomförts, fleråriga satsningar på ledarskap, medarbe-
tarskap, kommunikation och kultur. 

Årets medarbetarundersökning 
Medarbetarundersökningar genomförs årligen, för att mäta 
arbetsklimatet och i formaliserad form ta reda på hur med-
arbetarna upplever sin arbetssituation. 2020 års undersök-
ning visar att Kommuninvest är en jämställd och icke-diskri-
minerande arbetsplats där medarbetarna känner ett stort 
engagemang för Kommuninvests samhällsuppdrag. Under-
sökningen gav ett NMI (Nöjd medarbetarindex) på 76 (74), 
vilket är ett högt resultat och indikerar en god tillfredsstäl-
lelse och en välfungerande arbetsplats. Resultatet tyder även 
på att det arbete som lagts ner på ledarskap, medarbetarskap 
och kulturfrågor har gett resultat. 

Hållbar Vardag 
Vi arbetar aktivt med hälsobegreppet Hållbar Vardag och vill 
främja en hälsosam livsstil, inklusive balans mellan arbete,  
fritid och föräldraskap. Hållbar Vardag inbegriper den fysiska 
och sociala arbetsmiljön, träning och vardagsmotion, hälso-
inspirerande föreläsningar, stresshantering, individuell coach-
ning och självhjälpsprogram. Bland annat erbjuds samtliga 
medarbetare individuella hälso- och livsstilsmätningar på  
en regelbunden basis. Baserade på dessa ges medarbetaren 
verktyg för att skapa en hållbar livsstil inom de områden  
där behoven upplevs vara störst. Det kan röra sömn, kost, 
motion och livsstil samt arbetssituationen. 

Hållbar organisation 
Att ha en hållbar organisation är avgörande för att långsiktigt kunna möta våra intressenters 
förväntningar. Arbetet styrs av höga ambitioner och insikten att varje medarbetare kan göra 
skillnad. Ett kommunikativt ledarskap, engagerat medarbetarskap och fokus på kompetens  
är centralt för att lyckas.
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Hantering av Covid-19
Hanteringen av Coronapandemin hade ur ett medarbetar- 
och organisationsperspektiv tre huvudsakliga fokus:
•  Säkerställa leverans och nytta till kunder och medlemmar 
•  Bidra till en säker arbetsmiljö för medarbetare
•  Ta ett samhällsansvar och bidra till minskad smittspridning

Bolagets krisgrupp aktiverades under februari månad där 
scenarioplanering och krisövningar genomfördes. 17 mars 
infördes hemifrånarbete som grundregel vilket var en nöd-
vändig åtgärd för att säkerställa Bolagets dagliga operativa 
verksamhet och medarbetarnas säkerhet. 

Under våren, i takt med ökad kunskap om viruset och 
vilka preventiva insatser som behövde vidtas, genomfördes 
åtgärder för att skapa förutsättningar för att utföra det 
uppdrag som åligger Bolaget, både på kort och lång sikt. 
Dessa handlade såväl om tydlig och frekvent kommunika-
tion som återkommande medarbetarenkäter rörande hälsa, 
arbetsbelastning och välmående. 

Särskilda insatser genomfördes för att stärka cheferna 

 i ledarskapsfrågor som uppkommit under krisen, såsom  
att leda på distans, att förebygga ohälsa, digitalt kultur-
byggande samt faciliterande av gruppöverskridande inter-
aktivitet m.m. Åtgärder vidtogs även för att säkerställa att 
kontoret i Örebro skulle vara så säkert som möjligt att vistas 
på ur ett smittspridningsperspektiv, för det fåtal medarbe-
tare som behövde vara på plats. Restriktioner mot externa 
besök på kontoret infördes.

Inom arbetsmiljöområdet genomfördes även i preventivt 
syfte insatser såsom ergonomiutbildning, yoga samt rörelse 
på arbetstid för att bidra till god arbetsmiljö vid hemifrån-
arbete.

Erfarenheten är att Bolagets digitala mognad under  
pandemin har påskyndats och den övergripande förändrings-
förmågan har stärkts. Bolagets förmåga att hantera kris-
situationer har än en gång visat sig vara stark. En annan 
positiv konsekvens är att beteendeförändringen att till-
godose sig digital kompetensutveckling har skett i snabb-
are takt än annars hade skett. 
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Hållbarhetsindikatorer
Miljöindikatorer – Kommun investkoncernen

Enhet 2020 2019 2018

Energiförbrukning

Total energiförbrukning (i byggnader) kWh 518 793 616 853 620 069

– varav elektricitet kWh 334 963 385 980 368 596

– varav uppvärmning kWh 183 830 230 873 251 473

Total CO2-påverkan från energiförbrukning (i byggnader) Ton 119 142 138

– varav från elförbrukning1 Ton 106 122 116

– varav från uppvärmning2 Ton 13 20 22

Andel förnybar energi i energiförbrukning för elektricitet % 100 56 56

Förändring i elförbrukning jämfört med föregående år % –13 5 10

Andel förnybar energi i energiförbrukning för uppvärmning % 100 95 95

Total kontorsyta Kvm 2 217 2 217 2 217

Total energiförbrukning per Kvm KWh/Kvm 234 278 280

Total energiförbrukning per medarbetare Kwh 5 037 6 107 6 392

Resursanvändning

Inköpt kontorspapper Ton 0,39 0,45 0,50

– varav papper med hållbarhetsmärkning (PEFC)3 Ton 0,33 0,45 0,50

Andel hållbarhetsmärkt kontorspapper, av totala inköp % 84 100 100

Total pappersförbrukning per medarbetare Kg 3,8 4,5 5,2

Resursåtervinning, inkl. inköpt och levererat papper Ton 1,6 2,0 2,0

Undvikta CO2-utsläpp till följd av återvinning4 Ton 2,3 2,7 3,3

Affärsresande

Totalt affärsresande Km 228 922 911 699 948 470

Totalt affärsresande per medarbetare Km 2 223 9 027 9 778

Totalt flygresande Km 90 363 493 063 521 771

Tågresor i Sverige Km 120 241 364 616 353 914

Totala CO2-utsläpp från affärsresande Ton 43 225 242

CO2-utsläpp från affärsresande, per medarbetare5 Ton 0,42 2,2 2,5

Totalt klimatavtryck

Verksamhetens totala klimatavtryck6 Ton 162 367 380

Totalt klimatavtryck per medarbetare, CO2e Ton 1,6 3,6 3,9

1)  Klimatpåverkan från elförbrukning beräknad med emissionsfaktor för el om 315 g 
CO2e/kWh, i enlighet med de principer för effektrapportering för gröna obligationer 
som Kommuninvest följer (Nordic Position Paper on Green Bonds Impact Reporting). 
Rapporterade värden är Scope 2 enligt Green house Gas Protocol.

2)  Klimatpåverkan från uppvärmning beräknad med emissionsfaktor för fjärrvärme i 
Örebro kommun om 87 g CO2e/kWh, i enlighet med de principer för effektrapporte ring 
för gröna obligationer som Kommuninvest följer (Nordic Position Paper on Green 
Bonds Impact Reporting). Rapporterade värden är Scope 2 enligt Greenhouse Gas 
Protocol.

3)  Resterande mängd inköpt kontorspapper 2020 är miljövänligt, men inte hållbarhets-
märkt (PEFC).

4)  Årets undvikta utsläpp till följd av återvinning, fördelas på plast 855 kg, papper 634 kg, 
järn 607 kg och alternativa råvaror 160 kg, källa: Stena Recycling. Kommuninvest tillgo-
doräknar sig inte undvikta utsläpp från resursåtervinning, eftersom de berörda inkö-
pens klimatpåverkan ej beräknats.

6)  Från och med 2019 beaktar Kommuninvest en s .k. RFI  faktor om 1 ,9 vid utsläpps-
beräkningar avseende flygets höghöjdseffekter, i enlighet med Tricoronas beräknings-
metod och baserat på forskning vid Chalmers Tekniska Högskola (Kamb et al, 2018). 
Tidigare publicerade utsläppsvärden har justerat.

6)  Inkluderar CO2 utsläpp från energiförbrukning, resursförbrukning och affärsresande. 
Samtliga utsläpp i Scope 1 och Scope 2 och utsläpp från tjänsteresor i Scope 3.
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Ekonomiskt värdeskapande – Kommun investkoncernen
Enhet 2020 2019 2018

Totala intäkter 

Ränteintäkter Mnkr 1 743,1 1 223,5 505,3

Övriga rörelseintäkter Mnkr 10,8 9,0 7,6

Distribuerat värde

Räntekostnader Mnkr –1 045,6 –412,5 367,2

Provisionskostnader Mnkr –12,7 –11,3 –8,2

Löner och arvoden Mnkr –76,6 –77,9 –73,9

Pensionskostnader, utbildningskostnader och övriga  personalkostnader Mnkr –27,6 –24,5 –23,2

Sociala avgifter och löneskatt på pensionskostnader Mnkr –26,8 –27,8 –26,9

Resolutionsavgift Mnkr –20,9 –27,4 –69,1

Övriga rörelsekostnader Mnkr –107,7 –106,0 –94,1

Skatt Mnkr –2,3 –2,9 –3,7

Överfört till Föreningens medlemmar under året, återbäring på  
 affärsvolym och ränta på insatskapital för föregående räkenskapsår Mnkr 355,4 717,8 969,8

Effektivitet

Förvaltningskostnader exklusive resolutionsavgift i % av  balansomslutning % 0,045 0,050 0,052

I tabellen redovisas intäkter som positivt och kostnader som negativt.

Enhet 2020 2019 2018

Totalt antal anställda, inklusive deltids- och provanställningar1 Antal 116 111 104

Andel kvinnor/män – totalt % 39/61 41/59 45/55

Andel kvinnor/män – samtliga chefer % 35/65 29/71 36/64

Andel kvinnor/män – verkställande ledning % 43/57 43/57 43/57

Medelantal helårsanställda (baserat på arbetade timmar) Antal 103 101 97

Anställningstid < 2 år (baserat på fast anställda) % 15 17 18

Anställningstid 2–4 år % 26 19 13

Anställningstid 5–9 år % 32 34 40

Anställningstid > 10 år % 27 29 29

Personalomsättning % 9 10 8

Deltagande i medarbetarundersökning % 94 95 96

Andel medarbetare med universitetsutbildning % 89 90 89

Andel medarbetare som haft utvecklingssamtal % 100 100 100

Andel medarbetare som genomgått hållbarhetsutbildning % 83 93 64

1)  Antal anställda avser ”total headcount”, inklusive heltid, deltid, föräldralediga och visstidsanställda. Totalt antal tillsvidare- och provanställda var 97 vid utgången av 2020.

Medarbetarstatistik – Kommuninvestkoncernen
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Källa: Big Travel, med bearbetning av Kommuninvest 
(utsläppsvärden har multiplicerats med en s.k. RFI-
faktor om 1,9 avseende flygets höghöjdseffekter).Källa: Tricorona Climate Partner

Under året har verksam-
hetens tjänsteresor minskat 
drastiskt som en följd av 
Coronapandemin. Affärs-
resandet med flyg, mätt i 
antal km, minskade med 81 
(6) procent. Tågresandet 
minskade under året med 
67 (+3) procent. Det totala 
koldioxidavtrycket fortsatte
att minska, och uppgick för 
2020 till 1,6 (3,6) ton CO2e
per medarbetare.

Coronapandemin och dess effekter på affärsresandet har  
dramatiskt förändrat relationen mellan olika faktorers inverkan 
på Kommuninvests totala klimatavtryck. 
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Revisorns yttrande avseende den 
lagstadgade hållbarhetsrapporten
Till bolagsstämman i Kommun invest i Sverige AB (publ), org. nr 556281-4409

Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten 
för år 2020 på sidorna 14-25 och för att den är upprättad 
i enlighet med årsredovisningslagen. 

Granskningens inriktning och omfattning
Vår granskning har skett enligt FAR:s uttalande RevR 12 
Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. 
Detta innebär att vår granskning av hållbarhetsrapporten  
har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning 
 jämfört med den inriktning och omfattning som en revision 
enligt International Standards on Auditing och god revisions-
sed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss 
 tillräcklig grund för vårt uttalande.

Uttalande
En hållbarhetsrapport har upprättats. 

Stockholm den 10 februari 2021
KPMG AB 

Anders Tagde
Auktoriserad revisor
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•  Jämförelsetal  avseende resultat räkningen avser  före gående år (1  januari–31  december 2019)
om inte annat anges. Jämförelsetal avseende balans räkningen avser 31 december 2019 om 
inte annat anges.

•  Kommentarer till resultat- och balansräkningen samt förändringar i eget  kapital återfinns
i anslutning till räkningarna, på sidorna 53, 55 och 57.

•  I enlighet med ÅRL 6 kap 11§ har Kommun invest i Sverige AB valt att upprätta den 
 lag stadgade hållbarhetsrapporten som en från årsredovisningen avskild rapport. 
 Hållbar hets rapporten finns tillgänglig på sidorna 14–25 i detta dokument.

Förvaltnings
berättelse
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Hållbar finansiering  
och tillgänglig kunskap
Den globala pandemin som drabbade världen under året gav nya utmaningar för Sveriges  
kommuner och regioner. Det breda statliga stödet har gjort skillnad men de stora investerings-
behoven och de demografiska utmaningarna för sektorn kvarstår. Den kommunala samverkan 
som Kommuninvest representerar, som möjliggör konkurrenskraftig långivning och tillgång  
till finansiell expertis för en effektiv skuldförvaltning, är mer relevant än någonsin.

Verksamhetens inriktning 
Kommuninvest ska genom effektiv finansiering av investe
ringar för Sveriges kommuner och regioner bidra till en lång
siktigt hållbar välfärd. Kommuninvest ägs av sina medlem
mar och den starka ägarstrukturen tillsammans med den 
solidariska borgen från medlemmarna ger en unik ställning 
som finansiell aktör vilket möjliggör en kostnadseffektiv och 
stabil anskaffning av kapital på finansmarknaden och där
med en säkrad tillgång till finansiering för medlemmarna.

Sektorns utmaningar medför ett ökande kompetensbehov 
inom skuldförvaltning som en del av god ekonomisk hushåll
ning. Kommuninvest ska erbjuda produkter och tjänster 
inom detta område i syfte att bidra till hela sektorns kompe
tens inom skuldförvaltning. Detta ska, i förlängningen, ge 
förtroendevalda bästa handlingsutrymme att leverera väl
färdstjänster till medborgarna.

Kommuninvests uppdrag innefattar också ett stöd till  
sektorns arbete inom hållbarhet och under året har steg 
tagits mot att lansera en ny finansiell produkt med inriktning 
mot social hållbarhet. Finansiering inom detta område ska 
främja sociala insatser för exempelvis ökad trygghet och 
säkerhet, förbättring av boendemiljöer eller investeringar 
inom hälsa, utbildning, idrott och kultur. 

Kommuninvests insatser med att digitalisera och effektivi
sera administrationen av lånehandläggningen har under året 
nått en milstolpe där det sista steget, avslut av affären mellan 
parterna, nu också erbjuds som en digital tjänst. Därmed kan 
Kommuninvests kunder med digitalt stöd genomföra alla 
steg i låneprocessen.

Under året har Kommuninvest också lanserat ett nytt 
webbaserat analysverktyg som erbjuder stöd i planering  
av investeringar och likviditetsflöden. Verktyget erbjuder 
möjligheten att skapa likviditetsprognoser utifrån olika 
tidshorisonter och nivåer inom organisationen och utgör 
därmed ett starkt tillskott till de befintliga tjänster som  
Kommuninvest erbjuder.

Kommuninvests fokusområden är utgångspunkt för  
verksamhetsstyrningen.

Flerårsöversikt 
Bolagets starka tillväxt fortsätter och den totala utlåningen 
passerade 440 mdkr under 2020, en genomsnittlig årlig 
ökning om 13 procent de senaste fem åren. Bolagets andel av 
kommunsektorns externa upplåning har ökat från 47 pro
cent till en beräknad andel om 58 procent under samma 
period. 

Det egna kapitalet i Bolaget har därigenom ökat från  
6,5 mdkr 2016 till 8,7 mdkr 2020. Bruttosoliditeten uppgick 
31 december 2020 till 1,43 procent. För mer information  
om bruttosoliditet se sidan 40.

För flerårsdata i tabellform, se sidan 7.

KUND/MEDLEM
Att vara kundens/medlemmens förstahandsval  

inom kommunal finansförvaltning genom att  
anpassa produkt- och tjänsteutbudet inom  

alla utvalda kundsegment

KOMPETENS
Bredda och  

fördjupa med- 
arbetarnas  

kompetens för 
att säkerställa  
en konkurrens-

kraftig verk- 
samhet i  

framtiden

DIGITALISERING
Öka organisa- 

tionens anpass-
ningsförmåga 

genom att  
förbättra arbets-

sätt och platt- 
formar för  

utveckling och 
innovation

EFFEKTIVITET
Bolagets  

utlåningspris, 
genomsnittlig 
upplånings- 
kostnad plus 

olika marginal- 
påslag, är  

konkurrens- 
kraftigt i relation 
till kommunernas 
egen upplåning

Bolagets fokusområden
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Kombinationen av ett omfattande renoverings
behov av de bostäder och fastigheter som   
byggdes under åren 1965–1975 och en kraftig 
befolkningstillväxt som kräver fler verksam
hetslokaler och utbyggd infrastruktur driver 
upp kommunsektorns investeringar. Investe
ringarna omfattar flera kommunala ansvarsom
råden, såsom fastigheter, bostäder, vatten och 
avlopp, infrastruktur och energi produktion.

Under 2017 och 2018 har självfinansierings
graden av investeringarna sjunkit, den stabilise
rade sig 2019 och väntas nu öka 2020 på grund 
av det starka resultatet, som framförallt är ett 
resultat av de stora statliga generella bidrag som 
aviserats under året. Därtill slår inte effekten av 
en något lägre skatteunderlagstillväxt likvidi
tetsmässigt förrän två år efter, i detta fall år 
2022, då återbetalning ska ske. Detta medför ett  
minskat lånebehov under 2020, trots att inves
teringsbehoven fortsatt är stora. 

Kommuninvest växte kraftigt åren efter finans
krisen och har ökat sin marknadsandel ytter
ligare på senare år, sedan 2013 till 2020 har 
andelen ökat från 43 till 58 procent. Finansie
ring via banksektorn och bilaterala parter har 
minskat till 13 (14) procent. Så sent som 2013 
stod bankerna för en tredjedel av utlåningen till 
Sveriges kommuner och regioner. 

Kommuninvest var vid den tiden den största 
enskilda kreditgivaren med en marknadsandel 
på drygt 43 procent. Ett tjugotal kommuner och 
ett tiotal kommunala bolag är idag aktiva på 
kapitalmarknaden. Utgivningen av kommunala  
obligationer och certifikat stod för 29 (30) pro
cent av sektorns finansiering 2020. 

Tillväxten under perioden 2013–2020 för 
sektorns låneskuld har i genomsnitt legat på  
7 procent, Kommuninvest växte under samma 
period med en genomsnittlig tillväxt på  
11 procent. 

1)   Prognos baserad på Kommuninvests löpande uppföljning av skuld- 
och investeringsutvecklingen inom kommunsektorn. Vid tidpunkten 
för årsredovisningens publicering var de fullständiga underlagen 
för 2020, kommunernas och regionernas egna årsredovisningar, inte 
tillgängliga. Värden och andelar för 2019 har justerats i enlighet med
kommunernas och regionernas egna årsredovisningar. 

Starka resultat i sektorn
Generösa statliga bidrag minskar behovet av lånefinansiering. Den kommunala låneskulden 
förväntas växa med 40 mdkr under 2020 till 766 (726)¹ mdkr. Kommuninvest fortsätter att 
stärka sin ställning och Bolaget finansierade 58 (56) procent av kommunsektorns totala skuld.

Kommunsektorns upplåning 
under den senaste tioårs-
perioden karakteriseras av 
en ökad andel upplåning  
via Kommun invest och egna 
marknadsprogram, samt  
en minskning av upplåning 
via banksektorn. Data för 
2020 baseras på bedömd 
total låneskuld.

  Upplåning via 
 Kommun invest, mdkr

 Bankupplåning, mdkr

  Upplåning via egna 
 marknadsprogram, mdkr

  Kommunsektorns låne-
skuld som andel av BNP, %
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Kommunsektorns låneskuld och finansieringsformer
2010–2020

Mdkr %

Kommunala 
 upplåningsformer
Svenska kommuner 
och regioner har till-
gång till tre huvud-
sakliga källor för  
lånefinansiering:

•  upplåning via 
Kommuninvest

•  upplåning via 
banksektorn eller
annan bilateral 
part

•  upplåning på 
penning- och 
obligations-
marknaderna.
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Stärkt marknadsposition 
Genom Kommuninvest och övriga kapitalmark
naden kunde Sveriges kommuner och regioner 
under 2020 tillgodose sina upplåningsbehov på 
ett effektivt sätt. Kommuninvest erbjuder låne
produkter med kort eller lång kapitalbindning, 
med fast eller rörlig ränta samt lån som löper 
tillsvidare med ömsesidig rätt till uppsägning 
helt eller delvis. 

Som en konsekvens av coronapandemin  
var utlåningstakten under mars och april mer  
än dubbelt så hög som en genomsnittlig vecka 
under 2019. Oroliga förhållanden på obliga
tions och certifikatsmarknaden i inledningen av 
krisen medförde att kommuner med egna mark
nadsprogram i större utsträckning än annars 
vände sig till Kommuninvest för finansiering. 
Det fanns också initialt behov av en något för
höjd likviditet hos vissa kommuner. När oron 
på obligations och certifikatsmarknaden avtog, 
och de statliga stödpaketen kom, återgick Kom
muninvests utlåning till mer normala nivåer. 
Kommuner och regioner hade en fortsatt god 
likviditet pga. de statliga stödpaketen vilket 
innebar att utlåningstillväxten var relativt låg 
under hösten.  

Vid årets slut uppgick utlåningen i nominella 
termer till 442,8 (406,5) mdkr, en ökning med  
9 (15) procent. Kommuninvests konkurrens
kraft uttryckt som andelen accepterade offerter, 
har varit fortsatt stark. Acceptansgraden för 
lämnade offerter uppgick till 98 (99) procent. 

Årets avtalade utlåning, det vill säga nyut
låning och omsättning av befintliga lån, fördela
des med 89 (88) procent på lån med en kapital
bindning längre än ett år och 11 (12) procent  
på lån med en kapitalbindning om ett år eller  
kortare. Lån med en kapitalbindning om ett  
till tre år stod för 26 (20) procent av volymen. 

Vid utgången av 2020 bestod Kommun
invests utlåningsportfölj av 49 (47) procent  
lån med fast räntebas och 51 (53) procent lån 
med rörlig räntebas. 

Ökade volymer Gröna lån
Volymen beviljade Gröna lån, finansiering för 
kommunala och regionala investeringsprojekt 
som främjar övergången till lägre koldioxid
utsläpp och hållbar tillväxt, ökade under året.  
Vid utgången av 2020 hade 74,7 (63,1) mdkr i 
Gröna lån beviljats, avseende 431 (346) projekt 
och 167 (150) kommuner och regioner. Mer 
information om Gröna lån återfinns på sidorna 
18–19.

Lån som möter  
kundernas behov
Kommuninvests utlåning växte under 2020 till 442,8 (406,5) mdkr. Tillväxten speglar ökade 
investerings- och upplåningsbehov bland Sveriges kommuner och regioner. Ökningen visar 
även på en ökad konkurrenskraft hos Kommuninvest. Vid utgången av 2020 hade 
Kommuninvest totalt 912 (964) aktiva låntagare.

Antal medlemmar och utlåningsvolym
1988–2020

Fler medlemmar i Före-
ningen samt att medlem-
marna valt att lägga en allt 
större del av sin upp låning 
hos Bolaget, är de främsta 
förklaringarna till den his-
toriska utlånings tillväxten.

  Antal medlemmar 
i Kommun invest 
 Eko nomisk förening

  Utlåning (nominellt 
värde), Kommuninvest  
i Sverige AB
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Enbart utlåning 
till svenska 
 kommuner  
och regioner
All Kommuninvests 
utlåning sker till 
svenska kommuner 
och regioner. Lån kan 
erbjudas till:

•  Kommuner och 
regioner som är 
medlemmar i 
Kommuninvest 
Ekonomisk förening.

•  Kommunala och 
regionsägda bolag, 
där en eller flera 
medlemmar i 
Kommuninvest 
Ekonomisk förening
innehar bestäm-
mande inflytande.

•  Kommunala stiftel-
ser och förbund, 
mot borgen och för-
utsatt att de är när-
stående medlem 
eller medlemmar i 
Kommuninvest 
Ekonomisk förening.
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Välfärdsekonomerna: Skarpa expertråd i en tuff tid
För att stärka analysen av hur coronapandemin påverkar kommu-
ner och regioner initierade Kommuninvest i juni den oberoende 
expertgruppen ”Välfärdsekonomerna”. Pandemin skapar ett tuffare 
ekonomiskt läge för kommunsektorn. Gruppens uppdrag är att 
identifiera, utreda och ta fram rekommendationer i de viktigaste 
frågeställningarna som därmed uppstår. I gruppen ingår några av 
de främsta experterna i Sverige på kommunsektorns ekonomi. 
Under hösten 2020 publicerade gruppen två rapporter med totalt 
åtta rekommendationer – till regeringen och till kommunsektorn. 
Arbetet fortsätter under våren 2021. Rapporterna har breddat 
Kommuninvests kunskapsbas och mottagits väl i kommuner och 
regioner. 

I den andra rapporten, som publicerades i november, riktades 
rekommendationerna till kommuner och regioner: ”Kommun-
sektorns väg ut ur covid-19 – tre goda råd”. Trots påfrestningarna 
under pandemin har det skapats ett visst ekonomisk manöver-
utrymme. 

Det behöver användas för att, i första hand genom effektiviseringar, 
bygga långsiktig ekonomisk hållbarhet. 

 Det handlar om att hålla i pengarna. Det utrymme som uppstått 
får inte användas till ohållbara kostnadsökningar. Det handlar om att 
skapa nya arbetssätt. Med hjälp av mer kraftfulla och konsekventa 
satsningar på digitalisering, samordning och minskad administration 
går det att på samma gång höja kvaliteten, rationalisera resurs-
utnyttjandet och förbättra arbetsmiljön. Det handlar också om att 
tänka långsiktigt. Många kommuner och regioner kan förbättra 
den långsiktiga ekonomistyrningen: genom att bl a utveckla sina 
koncernstrukturer, arbeta med resultatmål anpassade efter egna 
förutsättningar, samt mer aktivt analysera likviditets- och kassa-
flöden. Sammantaget konstaterar Välfärdsekonomerna att kommun-
sektorn har en unik chans att börja bygga en långsiktigt hållbar  
ekonomi. Den måste man ta. 
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Nytt emissionsförfarande och god efter-  
frågan på Kommuninvests obligationer 
Bolagets största upplåningsprogram är det 
svenska obligationsprogrammet. 
Emissionsförfarandet i programmet har under 
våren 2020 utvecklats så att emissioner sker via 
veckovisa auktioner, istället för på förfrågan. 
Förändringen har mottagits bra av kapital
marknaden och året har präglats av god efter
frågan på Bolagets emissioner. 

Svenska kronor, USdollar och Euro utgör 
strategiska upplåningsmarknader, både vad gäl
ler traditionell upplåning och det som definieras 
som hållbar upplåning. Bolaget har också en 
taktisk marknad i form av Uridashiupplåning 
från den japanska marknaden. 

Fokus på ökad  bench markupplåning
Under året lånades 131,4 (135,4) mdkr upp i 
obligationer med löptid över ett år. Därutöver 
avtalades villkorad upplåning, med potentiell 
förtidsinlösen inom ett år, motsvarande 9,5 
(11,3) mdkr. Upplåning i kortfristiga certifikat, 
med löptid under ett år, uppgick till 65,0 (35,5) 

mdkr. Tidigare emitterad upplåning till ett 
belopp om 8,7 (19,7) mdkr återköptes och 
129,4 (124,1) mdkr förföll. Upplåningen görs 
för att ersätta lån som förfaller eller har åter
kallats, för att finansiera nyutlåningen i utlå
ningsverksamheten samt för att anpassa storle
ken på likviditetsreserven efter rådande 
marknadssyn och likviditetsberedskapskrav. 

Under året genomfördes fem större upplå
ningar i USdollar. 

I det svenska obligationsprogrammet emitte
rades totalt 68,7 (76,8) mdkr och 259,3 (231,0) 
mdkr var utestående vid slutet av året. Under 
2020 emitterades en obligation med ny löptid 
och totalt omfattar det svenska obligationspro
grammet åtta utestående obligationer. 

Under 2020 emitterades två gröna obligatio
ner, vilket innebär att Bolaget sedan 2016 har 
utfört elva gröna transaktioner. Gröna obliga
tioner gör det möjligt att finansiera miljöinrik
tade investeringsprojekt i Föreningens medlems
kommuner och regioner.

Betydande låntagare  
med högsta kreditbetyg
Kommuninvest lånar upp pengar på kapitalmarknader i Sverige och internationellt vilket 
finansierar utlåningen till kommuner och regioner. Trots hög global oro gällande utveckligen 
av pandemin så har Bolagets strategiska upplåningsmarknader fungerat väl med en god efter-
frågan på Kommuninvests obligationer. Kommuninvest kunde fullfölja sina upplåningsplaner till 
konkurrens kraftiga priser. Den totala upplåningen vid årets slut uppgick till 492,9 (446,8) mdkr 
i nominella termer.

Riksbanken köper Kommuninvests  
obligationer
I slutet av april utvidgade Riksbanken sitt QE-program 
till att även omfatta kommunobligationer. Under året 
har Riksbanken köpt kommunobligationer vid 31 olika 
tillfällen för sammanlagt 45 mdkr, 40,7 mdkr av dessa 
innefattar köp av Bolagets utestående obligationer. 

En betydande SSA- emittent
Kommuninvest emitterar på internationella 
upplånings marknader i kategorin ”Sovereigns, 
Supranationals and Agencies” (SSA). Med stora årliga 
upplåningsvolymer är Kommuninvest en betydande 
internationell aktör inom SSA-segmentet. Låntagare 
som Kommuninvest jämför sig med inkluderar:

•  Bank Nederlandse Gemeenten (Nederländerna)

•  Europeiska investeringsbanken, EIB (Europa)

•  KfW (Tyskland)

•  Kommunalbanken (Norge)

•  Kommunekredit (Danmark)

•  Municipality Finance (Finland)

•  Nordiska Investeringsbanken, NIB (Norden och 
Baltikum)

Nyupplåning  
per valuta* 
2020 (2019)

 SEK 57 (60) %

 USD 36 (32) %

 JPY 7 (8) %

 ZAR – (0) %

 MXN – (0) %

 AUD – (0) %

*exkl. certifikatupplåning

Nyupplåning  
per program*
2020 (2019)

  Svenskt obligations-
program 49 (52) %

  Benchmark-
upplåning, övriga 
valutor 35 (25) %

  Uridashi 7 (8) %

  Gröna obligationer  
8 (14) %

  Private placement 
1 (0) %

*exkl. certifikatupplåning
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Likviditetsreserv för att klara 
 kundbehov i alla lägen
För att säkerställa att Bolaget kan leva upp till sina åtaganden även i perioder av stress på  
de finansiella marknaderna har Kommuninvest en likviditetsreserv. Under året har Bolaget  
uppvisat god likviditetsberedskap där samtliga interna och lagstadgade krav har efterlevts 
med god marginal trots marknadsoron kopplat till pandemin. Reserven utgörs av korta  
placeringar med hög kreditvärdighet. Reserven uppgick vid årets slut till 59,6 (44,7) mdkr,  
motsvarande 14 (11) procent av utlåningsvolymen.

Placeringsregler 
för likviditets-
reserven 
•  Likviditetsreserven 

får ha en maximal 
genomsnittlig löptid
om 12 månader

•  Maximal löptid på 
enskilda placeringar 
är 39 månader.

För mer information, 
se avsnitt Risk- och kapital-
hantering sidorna 37–41 
eller Kommuninvests 
webbplats 
www.kommuninvest.se.

Likviditetsreserven 
fördelad på 
 ratingkategori
2020 (2019)

 AAA 95 (84) %

 AA 4 (16) %

 A 1 (0) %

Likviditetsreserven 
fördelad på 
 emittentkategori
2020 (2019)

  Nationella regeringar 
eller centralbanker 
75 (41) %

  Kreditinstitut subven-
tionerade långivare 
11 (13) %

  Kreditinstitut banktill-
godohavanden 2 (4) %

  Multilaterala utveck-
lingsbanker 12 (4) %

  Kreditinstitut place-
ringsrepor – (37) %

  Delstatliga eller lokala 
självstyrelseorgan och 
myndigheter 0 (0) %

Likviditetsreserven 
fördelad på land 

2020 (2019)

 Sverige 75 (70) %

  Supranationals 12 (4) %

  Finland 2 (7) %

 Tyskland 9 (11) %

 Storbritannien 1 (2) %

 Danmark 0 (2) %

 USA 0 (4) %
  Kanada 0 (0) %

Reserv med hög kreditkvalitet och låg risk
Utgångspunkten i Bolagets likviditetsstrategi är 
god matchning av tillgångar och skulder. Bolaget 
har också en likviditetsreserv, dess syfte är att 
säkerställa åtaganden under perioder av extrem 
finansiell stress. Likviditetsreservens storlek 
anpassas efter bland annat upplåningsförfall 
och omvärldsfaktorer, exempelvis valutakurs 
och ränteförändringar. Enligt Bolagets strategi 
ska likviditetsreserven placeras kort, och den 
genomsnittliga löptiden får som mest uppgå  
till 12 månader. Enskilda placeringar får som 
mest ha en löptid upp till 39 månader. Bolagets 
likviditetsreserv är därmed ändamålsmässigt 
utformad för att säkerställa beredskap under 
turbulenta marknadsförhållanden, likt de som 
har utmärkt 2020.

Effektiv och konservativ förvaltning i fokus
Förvaltningen under 2020 präglades av en  
likviditetsreserv med både hög kreditkvalitet 
och omsättningsbarhet. Direkta placeringar 
görs främst i värdepapper utgivna av stater eller 
centralbanker, multilaterala utvecklingsbanker 
samt subventionerade långivare1. Vid utgången 
av 2020 var 95 (84) procent av reserven place
rad i värdepapper med högsta möjliga kreditvä
rdighet. 75 (70) procent utgjordes av place
ringar i värdepapper utgivna av emittenter i 
Sverige. 

Se not 3 för ytterligare information om  
Bolagets kreditriskexponering.

1)  Subventionerade långivare avser värdepappersemittenter där 
exponeringen behandlas mot den nationella regeringen enligt 
CRR regelverket. Detta inkluderar bland annat Bolagets nordiska
grannorganisationer.
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En hållbar organisation
Kommuninvest har en holistisk syn på en hållbar organisation. 
För att skapa en välfungerande och hälsosam arbetsplats 
måste många olika delar finnas på plats, vilket visualiseras i 
bilden nedan. För Bolaget är det viktigt att möjliggöra balans 
mellan arbets och privatliv och har högt ställda krav på håll
barhet i alla aspekter. Bolaget tillhandahåller verktyg, struktu
rer och processer som möjliggör att medarbetare kan ta ett 
stort eget ansvar för den egna hållbarheten.

Medarbetarundersökning 2020 
Medarbetarundersökningen 2020 gav ett NMI (Nöjd Med
arbetarindex) på 76 (74). Resultatet är högt och indikerar  
en god tillfredsställelse med en välfungerande arbetsplats. 
Resultatet tyder även på att det arbete som lagts ner på ledar
skap, medarbetarskap och kulturfrågor har gett resultat. 
Dessa kommer vara prioriterade områden även inför 2021. 
Index eNPS (EmployeeNetPromoterScore) minskade med 
10 enheter från 55 till 45, vilket klassas som ett bra värde 
med en hög andel ambassadörer och en låg andel kritiker.

Coronapandemin har påverkat Bolaget ur flera aspekter. Den 
17 mars infördes hemifrånarbete som grundregel vilket var 
en nödvändig åtgärd för att säkerställa Bolagets dagliga ope
rativa verksamhet och medarbetarnas säkerhet. Under våren, 
i takt med att kunskapen om viruset ökade, genomfördes 
åtgärder för att skapa förutsättningar för att utföra det upp
drag som åligger Bolaget, både på kort och lång sikt.

För att skapa transparens har veckovisa företagsgemen
samma möten ägt rum på digital plattform där dialog och 
återkommande frågor kring hälsa, arbetsbelastning och väl
mående ställts. Regelbundna chefsmöten har också genom
förts för att stärka cheferna i ledarskapsfrågor som uppkom
mit under krisen.

För att säkerställa att kontoret i Örebro är så tryggt som 
möjligt att vistas på ur ett smittspridningsperspektiv har, för
utom full möjlighet att arbeta hemifrån, en mängd  åtgärder 
vidtagits för att möjliggöra social distansering och för att 
följa aktuella riktlinjer. Baserat på roller, arbetsuppgifter och 
operativa riskhänseenden har under hösten delar av medar
betarstyrkan arbetat hemifrån och andra på kontoret. I pre
ventivt syfte har specifika insatser genomförts inom arbets
miljöområdet såsom ergonomiutbildning, yoga samt rörelse 
på arbetstid för att bidra till god arbetsmiljö vid hemifrånar
bete.

Kontinuerligt lärande för högre medlemsnytta
Kommuninvest ska genom systematisk kompetensförsörj
ning säkerställa att rätt förmågor finns på rätt plats vid rätt 
tid. Kompetensförsörjning består till viss del av rekryteringar 
och till stor del av kompetenshöjning av befintlig personal.

Under året som gått har ett omfattande arbete kring kom
petensutveckling initierats, som syftar till Bolaget ska bli en 
ännu mer utpräglad lärandeorganisation som kontinuerligt 
utvecklar kompetens i rätt riktning. Kontinuerligt lärande 
och kompetensutveckling är egentligen inte mål i sig, utan ett 
verktyg för att Bolaget ska nå sina mål och möjliggöra 
största möjliga nytta för dess medlemmar idag och i framti
den. Bolaget ska stå för systemstöd, strukturer och processer 
för kunskapsinlärning och medarbetaren själv, tillsammans 
med närmaste chef, har ett stort ansvar för sin egen utveck
ling och lärande. För att uppnå detta krävs en kultur och 
beteendeförändring hos både chefer och medarbetare och 
resurser kommer avsättas till detta under kommande år. 

Digital mognad och  
kontinuerligt lärande
Bolagets digitala mognad har under pandemin påskyndats och den övergripande förändrings-  
förmågan har stärkts. Bolagets förmåga att hantera krissituationer har än en gång visat sig  
vara stark. En annan positiv konsekvens är att beteendeförändringen att tillgodose sig digital  
kompetensutveckling har skett i snabbare takt än annars hade skett.

ARBETSMILJÖ
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Kommuninvest har nolltolerans mot alla former av diskriminering eller 
trakasserier och arbetar förebyggande i dessa frågor. Bolaget arbetar 
för att integrera jämställdhet och mångfald i samtliga områden i Bolaget.
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Balansomslutningen uppgick vid periodens slut 
till 527 363,6 (471 320,7) mnkr och utlåningen 
till kommunerna och regionerna står för huvud
delen av tillgångarna. Utlåningen uppgick till 
445 788,8 (408 218,1) mnkr vid årsskiftet. 

Eget kapital
Per 20201231 uppgick det egna kapitalet till  
8 704,2 (7 602,0) mnkr, efter lämnat koncern
bidrag om 225,9 (393,5) mnkr till Föreningen.

På bokslutsdagen uppgick aktiekapitalet till 
7 100,0 (7 100,0) mnkr, fördelat på 70 999 720 
(70 999 720) aktier. Samtligt aktiekapital är 
hänförligt Föreningens medlemmar och inga 
aktier är tillgängliga för handelsändamål. 

Överskottsutdelning att utbetala 2021
Förutsatt beslut på Föreningens årsstämma 
kommer Föreningen att använda sig av över
skottsutdelning i form av ränta på insatskapital 
samt återbäring för räkenskapsåret 2020. 
Föreslagen överskottsutdelning uppgår till 
197,8 (355,4) mnkr. För detta har Bolaget i 
bokslutet lämnat koncernbidrag om 225,9 
(393,5) mnkr.

Kapitaltäckning och bruttosoliditet
Bolaget är väl kapitaliserat för att möta riskerna 
i verksamheten, med kapitalrelationer som med 
god marginal överstiger de föreskrivna minimi 
kraven i pelare 1 samt pelare 2 baskrav.

Kärnprimärkapitalet uppgick till 7 376,6     
(7 418,8) mnkr, vilket innebär en kärnprimär
kapitalrelation på 302,5 (126,8) procent. Bola
gets kapitalbas består endast av kärnprimärka
pital och därför uppgår även den totala 

kapitalrelationen till 302,5 (126,8) procent. Se 
vidare not 3. Vid utgången av 2020 uppgick 
Bolagets, enligt CRR, rapporterade bruttosolidi
tetsgrad till 1,43 (1,58) procent. För mer infor
mation angående Bolagets kapitalhantering, se 
sidan 39 samt not 3.

Bruttosoliditetsgraden beräknad enligt det 
nya lagkravet (som finns beskrivet på sidan 40), 
där all utlåning till medlemmar och deras bolag 
exkluderas från exponeringsbeloppet, uppgick 
till 10,60 (12,29) procent. För beräkning, se 
avsnitt Alternativa nyckeltal på sidan 96. Kom
muninvest möter därmed med god marginal det 
kommande lagkravet i pelare 1 samt Finansin
spektionens preliminära bedömning om 1 pro
cents bruttosoliditetsgrad i pelare 2.

Rating
Bolaget har högsta kreditbetyg, AAA från S&P 
Global Ratings och Aaa från  Moody’s. Rating
instituten bekräftade i december respektive juli 
2020 Bolagets rating, med fortsatt stabila ut 
sikter. Ratinginstituten lyfter fram det solida
riska borgens åtagandet från Föreningens ägare, 
 mandatet Bolaget har från dess ägare att agera 
Kommun gäld för medlemmarna, den höga 
 kvaliteten i låneportföljen samt strategin för 
kapitaluppbyggnad inför kommande regelverk.

Kommuninvest har även höga så kallade 
ESGbetyg. Av institutet ISSOekom är betyget 
B– (Prime), Sustainalytics har gett ett betyg om 
9.1, dvs. ”försumbar ESGrisk” och från MSCI är 
betyget AA. Resultaten visar att Kommuninvest 
anses tillhöra den grupp av finansiella institutio
ner vars verksamhet är minst exponerad för 
hållbarhetsrisker.

Finansiell ställning 
Det egna kapitalet i Bolaget uppgick vid utgången av 2020 till 8 704,2 (7 602,0) mnkr, 
efter lämnat koncernbidrag om 225,9 (393,5) mnkr till Föreningen. Den totala kapitalbasen 
var 7 376,6 (7 418,8) mnkr vilket gav en total kapitalrelation om 302,5 (126,8) procent.
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Kommentarer till 
räkenskaper 
På sidorna 53, 55 och 
57 finns kommentarer 
till resultat räkning, 
balansräkning samt 
förändringar i eget 
kapital. Dessa kom-
mentarer utgör en del 
av förvaltnings-
berättelsen. 
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Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att:

Årets vinst 179 742 225

Balanserat resultat 276 600 477

Totalt 456 342 702

Disponeras på följande sätt:

Balanseras i ny räkning 456 342 702

Gällande regelverk för kapitaltäckning och stora expone  
ringar innebär att Kommun invest vid varje tidpunkt ska ha 
en kapitalbas som motsvarar minst summan av kapitalkraven 
för kreditrisker, marknadsrisker och operativa  risker och 
dessutom beräknat kapitalkrav för ytterligare identifierade 
risker i verksamheten i enlighet med Kommun invests interna 
kapital ut värderings policy. Den totala kapitalrelationen upp
går till 302,5 (126,8) procent, att jämföra med kravet, inklu
sive buffertkrav, om 10,5 (12,5) procent. Bruttosoliditetsgra
den, exklusive utlåning, uppgår till 10,6 procent att jämföra 
med det lagkrav som införs i juni 2021 om tre procent. 

Kapitalbasen uppgår efter föreslagen vinst disposition till  
7 376,6 (7 418,8) mnkr och slutligt minimi kapitalkrav till 
195,1 (468,1) mnkr.  Specifikation av  posterna framgår av  
not 3, se avsnitt Kapitaltäckning.

Kommun invests ekonomiska ställning ger inte upphov  
till annan bedömning än att Kommun invest kan förväntas 
fullgöra sina förpliktelser på såväl kort som lång sikt. Vad 
beträffar Kommun invests resultat och ställning i övrigt, 
 hänvisas till resultat och balansräkningar med  till hörande 
bokslutskommentarer. 

För mer information, se även not 12.
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Förändringar som skett under 2020 avseende  
riskhantering och riskexponering
Under 2020 har Bolaget implementerat ett nytt riskramverk 
och tillhörande riskpolicy. Syftet med policyn är att fastställa 
de yttre ramarna för Bolagets risktagande och riskhantering.  
Det nya ramverket ska tydliggöra kopplingen mellan mål 
och begränsningar i form av ägardirektiv, lagkrav och risk
mått.

Bolagets riskarbete har under 2020 i stor utsträckning 
påverkats av coronapandemin. På ett övergripande plan kan 
konstateras att Bolaget klarat krisen på ett bra sätt. Bolaget 
införde under våren veckovisa lednings och krisgruppsmö
ten, samt företagsgemensamma möten, i syfte att säkerställa 
en effektiv internkommunikation och ett snabbt beslutsfat
tande. Information om marknadsläget, samt om utveck
lingen för Bolagets likviditetssituation, delades och diskute
rades i veckovisa möten i företagets kommitté för 
marknads och likviditetsrisk (ALCO). Under året har arbetet 
med att följa utvecklingen och påverkan för våra medlem
mar, kunder och motparter förstärkts. Arbetet har regelbun
det rapporterats i Kreditgruppen. För att minska de opera
tiva riskerna, samt bidra till minskad smittspridning i 
samhället, ställde företaget tidigt under våren om så att med
arbetarna med få undantag arbetade hemifrån.

Riskprofil
Kommuninvest har en central betydelse för finansieringen  
av svenska kommuners och regioners investeringar. Utifrån 
kundernas behov lånar Bolaget upp pengar på den finansiella 
marknaden. Verksamhetsmodellen innebär att Bolaget är 
utsatt för risker förknippade med den finansiella marknaden, 
den svenska staten och kommunernas ekonomiska förutsätt
ningar, klimat och hållbarhetsrelaterade frågor, samt interna 
och externa operativa risker.

Bolagets riskprofil och tillåtna risktagande fastställs årli
gen i ägardirektivet vilket antas på årsstämman i Föreningen. 
Ägardirektivet slår fast att Bolagets risker ska vara små och 
aldrig vara större än nödvändigt för att uppnå syftet med 
verksamheten. Risknivån får inte överstiga vad som hade 
varit tillåtet risktagande för en medlem enligt kommunal 
lagen. 

Bolagets riskhantering är utformad för att verksamheten  
ska kunna bedrivas i enlighet med ägardirektivet om ett  
lågt risktagande. För en översikt av de risktyper Kommun 
invest regelbundet hanterar och mäter, se sidan 41. För att 
begränsa de risker som förknippas med Bolagets verksam
hetsmodell samt tillse att verksamheten hålls inom de, av 
Bolagets styrelse, angivna riskaptiterna används riskaptits
indikatorer eller andra åtgärder.

Riskpolicy 
Bolagets inställning till risk fastställs i styrelsens riskdeklara
tion, som är en del av styrelsens riskpolicy. Riskdeklarationen 
delas in i fyra begränsningsområden (pelare): kapital, resultat, 
likviditet och förtroende. Var och en av pelarna har en fast
ställd kvalitativ riskaptit som all risk mäts mot. Riskaptiten 
beskriver den risknivå som styrelsen är beredd att exponera 
Bolaget för i syfte att uppfylla uppdraget från ägarna. Nivån 
på riskaptiten avgörs av faktorer så som finansiell ställning, 
tillväxtmål, marknadsförutsättningar för den givna tidsperio
den samt om effektivitetsvinster kan uppnås vid ett förändrat 
risktagande. Riskpolicyn är en del av Bolagets riskramverk 
som innefattar styrelsens grundläggande instrument för verk
samhetsstyrning och god intern kontroll. 

Kapital
Bolagets styrelse har beslutat att Bolagets kapitalbas ska täcka 
det högsta av Bolagets internt bedömda kapitalbehov och det 
regulativa kapitalkravet med en marginal. Denna marginal tar 
höjd för ett antal osäkerhetsfaktorer som kan påverka Bola
gets kapitalrelationer negativt, exempelvis starkare utlånings
tillväxt än prognostiserat. Storleken på kapitalmålet i kvanti
tativa termer fastställs årligen inom ramen för Bolagets 
interna kapital och likviditetsutvärdering (IKLU).

Resultat 
Bolaget har inget vinstsyfte. Ändamålet är att bereda medlem
marna ekonomisk nytta och efter nödvändig konsolidering 
tillförs medlemmarna resultatet. Prissättning utgår istället 
från ägardirektivets krav på ekonomiskt resultat. Dessa krav 
innebär att marginalen mellan upplåning och utlåningsräntor 
ska vara tillräcklig för att täcka Bolagets och Föreningens 
verksamhetskostnader. Marginalen ska även ge möjlighet till 
förräntning av medlemmarnas insatskapital.

Låg risktolerans och   
effektiv  riskhantering
Bolagets huvuduppdrag är att säkerställa tillgång till stabil och effektiv upplåning  
för kommunsektorn. Detta innebär att efter kundernas behov låna upp pengar på den 
finansiella marknaden. Verksamheten ska ha ett lågt risktagande där risker endast  
accepteras för att uppfylla uppdraget som kommungäld. Nedan presenteras över- 
gripande Bolagets mål, principer och metoder för att hantera risk.
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Likviditet
Syftet med Bolagets likviditetshantering är att kunna möta 
kända och prognostiserade likviditetsbehov. Likviditetsbered
skapen ska vara god under såväl normala marknadsförhållan
den som i perioder med likviditetspåverkande stress. Likvidi
tetshanteringen är utformad för att säkerställa att Bolaget kan 
möta alla sina betalningsförpliktelser i tid, utan väsentliga 
merkostnader, samt att det finns en tillräcklig likviditet för  
att möjliggöra omsättning av befintlig utlåning. Detta till
godoses genom en tillräcklig grad av diversifiering bland 
finansieringskällor, med hänsyn till antal och typ av mot  
parter, typ av finansiella instrument, löptider, valutor och  
geografiska marknader. 

Förtroende 
Bolagets verksamhetsidé utgår ifrån att samhället och finans
marknadens aktörer uppfattar Bolaget som en stabil, effektiv 
och kunnig aktör, vars roll som samhällsnyttig kommungäld 
ger kommunsektorn i Sverige effektivast möjliga finansför
valtning med fokus på finansiering. Grunden i Bolagets arbete 
med att skapa förtroende för verksamheten är en riskkultur 
som bygger på den kommunala värdegrunden, regelefter
levnad och god intern styrning och kontroll.

Riskorganisation
Det samlade ansvaret för Bolagets riskramverk ligger hos 
Bolagets riskchef. Inom varje verksamhetsområde ligger 
ansvaret för hantering och kontroll av risker hos ansvarig 
chef. Framåt och bakåtblickande analyser används för  
att säkerställa att Bolaget identifierar, bedömer och mäter  
risker korrekt. 

Kreditgruppen är ett beredande organ vid förslag till  
förändringar i limitutrymmen mot placerings och derivat
motparter och medlemmar, samt övriga kreditfrågor som 
kräver beslut av styrelsen eller VD. Kreditriskkommittén  
fastställer modell samt faktorer som ligger till grund för 
Bolaget beräkning av förväntade kreditförluster. Bolagets 
ALCOgrupp (Asset Liability Committee) ansvarar för att 
bereda frågor gällande marknadsrisk och likviditetsrisk
frågor som kräver beslut av styrelsen eller VD.

Bolagets RCCkommitté (Risk Compliance Control) syftar  
till att på ett samlat sätt dokumentera det arbete som sker 
inom Bolagets kontrollfunktioner samt till att bereda kon
trollfunktionernas rapporter till den verkställande ledningen 
och till styrelsen.

Inom Bolaget finns tre oberoende kontrollfunktioner; 
avdelningen för Risk och Kontroll, Regelefterlevnad och 
Internrevision. Risk och Kontroll och Regelefterlevnad utgör 
tillsammans Bolagets andra försvarslinje medan Internrevi
sion utgör Bolagets tredje försvarslinje. De tre olika för
svarslinjerna visualiseras i organisationsschemat på sidan 39.

Risk och Kontroll
Avdelningen för Risk och Kontroll utövar den övergripande 
riskkontrollen och övervakar Bolagets finansiella och opera
tiva risker. Bolagsstyrelsen informeras regelbundet i risk
kontrollärenden. Funktionen är skild från affärsverksamheten 
och rapporterar till VD. Ansvarig för avdelningen är Bolagets 
riskchef som utses av VD som också rapporterar utnämningen 
till styrelsen.

Avdelningen ansvarar för att följa upp att riskrapporte
ringen är korrekt enligt gällande externa och interna regler, 
att regelbundet utföra stresstester samt att leda och sam
ordna arbetet kring operativa risker. Den ansvarar även för 
att styrelse och ledning ska ha all relevant information för 
beslut när det gäller riskpolicy, riskaptiter och riskaptitsin 
dikatorer.

Regelefterlevnad
Bolagets funktion för regelefterlevnad är en oberoende kon
troll och stödfunktion som rapporterar till VD. Chefen för 
regelefterlevnadsfunktionen utses av VD och rapporterar till 
både VD och styrelsen i regelefterlevnadsfrågor. Regelefter
levnadsfunktionen ansvarar bland annat för att övervaka och 
kontrollera regelefterlevnaden inom den tillståndspliktiga 
verksamheten samt ger råd och stöd till verksamheten och  
en verkställande ledningen i frågor rörande lagar och andra 
regler som gäller för den tillståndspliktiga verksamheten. 

RISK- 
DEKLARATION

Bolaget ska ha ett lågt risktagande. Risker ska endast accepteras för att uppfylla uppdraget som kommungäld.  
Övriga risker ska elimineras. De risker som accepteras ska tydliggöras, begränsas och löpande utvärderas.  
En sund riskkultur säkerställer Bolagets låga riskprofil.

PELARE KAPITAL RESULTAT LIKVIDITET FÖRTROENDE

RISKAPTIT Bolaget ska ha en god  
kapitalsituation för att  
tillgodose medlemmarnas 
behov av finansiering och 
uppfylla regelverkskrav. 
Detta uppnås genom fram-
förhållning, kapitalplane-
ring och riskhantering.

Bolaget ska ha ett operativt 
resultat som täcker 
Föreningens kostnader 
samt ränta på ägarnas 
insatskapital. Detta uppnås 
genom god kostnads-
kontroll, tillräckliga  
utlåningsmarginaler och 
avgifter. Bolaget har  
inget eget vinstsyfte.

Bolaget ska tillgodose 
medlemmarnas behov  
av finansiering. Detta upp-
nås genom god planering, 
diversifierad upplåning, 
löptidsmatchning, effektiv 
säkerhetshantering och  
en höglikvid reserv.

Bolaget ska ha ett gott för-
troende hos medarbetare, 
kunder, medlemmar och 
andra intressenter. Detta 
säkerställs genom sund 
riskkultur som bygger på 
den kommunala värde-
grunden, regelefterlevnad 
och en god intern styrning 
och kontroll.

Riskdeklaration

38 Kommuninvest i Sverige AB, org. nr. 556281-4409 Årsredovisning 2020

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE – RISK OCH KAPITALHANTERING

286



Internrevision

Internrevision
Bolagets internrevision, vilken är utlagd på extern part, är en 
oberoende granskningsfunktion som rapporterar till styrelsen. 
Internrevisionen ansvarar för utvärdering av hanteringen av 
risker, Bolagets kontroll och styrprocesser samt att verksam
heten bedrivs enligt Bolagets interna regler. Internrevisorn 
rapporterar löpande till styrelsen och VD. Styrelsen fastställer 
årligen en plan för internrevisionens arbete. VD redogör i sty
relsen för åtgärder som vidtagits med anledning av rapporte
ringen från internrevision.

Riskhantering
För att hålla verksamheten inom riskaptiten används risk
aptitsindikatorer eller andra åtgärder som begränsar Bolagets 
risker. Riskaptitsindikatorerna är kvantitativa och utformade 
för att de ska understödja den fastställda riskaptiten inom  
respektive pelare. Nivån på riskaptitsindikatorerna beror av 
såväl bolagsspecifika faktorer (finansiell ställning, strategiska 
mål, lagkrav, riskexponering osv.) som av förväntade marknads
förutsättningar. Riskaptitsindikator kan fastställas av styrelse, 
VD, CRO och /eller en annan ansvarig person (kallad riskägare)  
och utgör då olika begränsningsnivåer i Bolagets riskramverk.

I riskhanteringen på Bolaget kopplas de kvalitativa risk
aptiterna ihop med risktyper. Risktyperna är en kategorisering 
av risk i syfte att koppla samman riskdeklarationen och de 
kvantitativa riskaptiterna med den risktaxonomi som är 
allmänt vedertagen. De symboliserar även olika ansvarområden 
inom Bolaget. Sammankopplingen utgår från vilken pelare  
en potentiellt realiserad risk främst skulle påverka. De över
gripande risktyper Bolaget hanterar är kreditrisk, marknads
risk, likviditetsrisk, operativ risk, strategisk risk, regelefter
levnadsrisk, intressentrisk och hållbarhetsrisk. I figuren 
Risktyper på sidan 41 definieras alla de risktyper Bolaget 
hanterar. En utförlig beskrivning av hur Bolaget hanterar  
respektive risk finns i not 3.

Kapitalhantering
Bolaget ska vara kapitaliserat för att kunna möta såväl internt 
bedömt kapitalbehov som regulativa krav. En fullgod kapital
täckning är viktigt för att utlåningen till Sveriges kommuner 
och regioner ska kunna fortsätta att växa och för att bibehålla 
förtroendet hos Bolagets intressenter, framför allt investe
rarna. 

Bolagets styrelse har fastställt ett principiellt kapitalmål 
för Bolaget som innebär att Bolaget ska ha en marginal ned 
till det högsta av Bolagets internt bedömda kapitalbehov och 
Finansinspektionens samlade kapitalbedömning. Storleken 
på kapitalmålet i kvantitativa termer fastställs årligen inom 
ramen för Bolagets interna kapital och likviditetsutvärde
ring (IKLU).

Kommuninvests kapitalisering – ett ägaransvar 
Föreningen har ansvaret för Koncernens kapitalisering. 
Kommuninvest kapitaliserar inte via vinstmedel, utan genom 
obligatoriska och frivilliga medlemsinsatser från Föreningens 
medlemmar, tillika dess ägare.  Vid föreningsstämman i april 
2020 beslutades om förändrade stadgar och en ny plan för 
Kommuninvests kapitaluppbyggnad som baseras på en prog
nos över Kommuninvests utlåning till medlemmarna. Enligt 
förändrade stadgar och den beslutade kapitalplanen kommer 
medlemmarnas insatskapital till föreningen öka med ca 5 
mdkr de närmaste fyra åren genom att medlemmarna succes
sivt fram till 2024 betalar in ett högre insatsbelopp per invå
nare – från 900 kr per invånare 2020 till 1300 kr per invånare 
2024. Vidare beslutades att det tidsbestämda förlagslån som 
föreningen utgav 2010 ska avvecklas, vilket också skett under 
andra halvåret, då denna typ av förlagslån inte längre får räk
nas in i kapitalbasen.

Organisationsschema med verksamhetens tre försvarslinjer
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Avdelningen 
för Risk och 

Kontroll

Kreditrisk- 
kommitté

Föreningsstyrelsens 
sekreterare

Kommun invest i Sverige AB (publ) Internrevision

Kommun invest Ekonomisk förening

1:a försvarslinjen

2:a försvarslinjen

3:e försvarslinjen

Verkställande direktör VD-sekreterare

Verkställande 
ledning  
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För Kommuninvest innebär detta att all utlåning till med
lemmar och deras bolag kan avräknas från det exponerings
mått som används vid beräkningen av Bolagets bruttosolidi
tetsgrad. Kommuninvest möter därigenom med god 
marginal bruttosoliditetskravet på tre procent enligt reglerna 
för ett PDCI. Per 20201231 uppgick Bolagets bruttosolidi
tetsgrad exklusive utlåning till 10,60 (12,29) procent.

Finansinspektionen har kommunicerat att det är tillsyns
myndighetens bedömning att Kommuninvest har fortsatt 
behov av att hålla kapital mot risken för alltför låg brutto 
soliditetsgrad, enligt artikel 98.6 i kapitaltäckningsdirektivet 
(2013/36/EU), oaktat beslutad reglering om bruttosoliditets
krav i pelare 1. Kapitalbehovet för risken med alltför låg 
bruttosoliditetsgrad tas upp i pelare 2 och utgår från att 
Kommuninvests samlade kapitalbehov ska motsvara en 
bruttosoliditetsgrad, beräknad på hela bruttoexponerings
beloppet (där utlåning till medlemmar och deras bolag är 
medräknad), på minst en procent. Finansinspektionens 
bedömning avseende risken med alltför låg bruttosoliditets
grad gäller för såväl Bolaget som för Koncernen.

Nya regler fr o m 2021
Den 20 november 2020 offentliggjorde Finansinspektionen 
att de beslutat om en ändrad tillämpning av kapitalkraven 
för svenska banker för att anpassa dessa krav till EU:s så 
kallade bankpaket. Detta innebär bland annat att det kom
mer att införas ett totalt bruttosoliditetskrav, som utöver 
minikravet på tre procent av exponeringsbeloppet även kan 
innehålla ett institutspecifikt särskilt bruttosoliditetskrav 
inom ramen för pelare 2. Detta krav ska täcka risken för låg 
bruttosoliditet.  Det kommer också införas en bruttosolidi
tetsvägledning som ska täcka andra risker än risken för låg 
bruttosoliditet. 

Eftersom Kommuninvest i dagsläget inte vet vilket totalt 
bruttosoliditetskrav som Finansinspektionen kommer att 
införa, utgår Kommuninvest tillsvidare från det institut   
specifika pelare 2krav Kommuninvest idag är ålagda för   
risken för låg bruttosoliditet. 

Regeringen, Centern och Liberalerna presenterade i  
september 2020 ett förslag om en riskskatt, för banker och 
andra kreditinstitut, som om det genomfördes utan änd
ringar skulle ge en extrakostnad för Kommuninvest på ca 
330 miljoner kr under 2022 och minst 385 miljoner kr från 
2023 och framåt. Kommuninvest har, bl a i ett remissvar med 
SKR, argumenterat för ett undantag för offentliga utvecklings
kreditinstitut vars skulder och åtaganden är garanterade  
av offentlig sektor. Utan ett undantag skulle Kommuninvest 
tvingas höja utlåningsräntorna. Hur regeringen väljer att  
gå vidare i frågan var vid årsskiftet inte klarlagt.

För mer detaljerad information samt kvantitativ information om 
Bolagets riskexponering hänvisas till not 3 samt till den separata Risk- 
och kapitalhanteringsrapport som finns på www.kommuninvest.se

Kapitalisering 2020 
Föreningen har under året stärkt kapitalet i Bolaget med  
1 100,0 mnkr, detta har skett under december månad och 
redovisas som pågående nyemission. Då godkännande ej har 
hunnit erhållas från Finansinspektionen ingår inte beloppet i 
kapitalbasen. Ett godkännande förväntas under första kvarta
let 2021.  

Kapitalplan och intern kapitalutvärdering 
Koncernens kapitalplanering är integrerad med Bolagets stra
tegiska verksamhetsplanering och IKLU. Planerna blickar fem 
år framåt och i processen analyseras Bolagets och Koncernens 
kapitalbehov baserat på prognostiserad tillväxt, kapitalpåver
kande förändringar i verksamheten och kommande regel
verkskrav. Målet med kapitalplaneringen är att säkerställa att 
kapitalbasen i Bolaget och Koncernen är tillräckligt stor för 
att bära de risker och regelverkskrav som följer av realiseran
det av verksamhetsplanen. Prognoserna utgår från Bolagets 
basscenario och kapitalbuffertar säkerställer att Bolaget även 
klarar av ett stressat scenario samt viss avvikelse från planen. 
Den interna kapitalutvärderingen identifierar alla väsentliga 
risker som finns inom Koncernen och kapitalbehovet för 
dessa risker utvärderas och kvantifieras. Den interna kapi
talutvärderingen sammanställs i en rapport som på begäran 
skickas till Finansinspektionen. Den interna kapitalutvärde
ringen per årsskiftet visar att Bolaget möter samtliga regula
tiva kapitalkrav, samt interna kapitalmål, se not 3.

På grund av coronapandemin gjorde Bolaget även en extra 
uppdatering av den Interna Kapital och Likviditetsutvärde
ringen (IKLU) under våren. Bolaget är väl kapitaliserat för att 
möta riskerna i verksamheten, med kapitalrelationer som med 
god marginal överstiger de föreskrivna minimikraven i pelare 
1 samt pelare 2 baskrav

Bruttosoliditet
Från och med den 28 juni 2021 tillämpas det nya kapital
kravsmåttet bruttosoliditetsgrad (leverage ratio) inom EU. 
Bruttosoliditetsgraden definieras som relationen mellan  
primärkapitalet och de totala exponeringarna i tillgångar  
och åtaganden och kravet är fastställt till tre procent. 

Bruttosoliditetskravet blir direkt gällande för Kommun 
invest via tillsynsförordningen (EU) 2019/876 av den 20 maj 
2019, rapportering av bruttosoliditetsgrad till berörda  
myndigheter sker sedan 2014. 

Vid beräkningen av bruttosoliditetsgraden gäller en 
särskild bruttosoliditetsreglering för så kallade Public Deve
lopment Credit Institutions (PDCI). Kommuninvest bedömer 
att  samtliga kriterier för att definieras som ett PDCI är upp
fyllda. Finansinspektionen fann inga skäl att ifrågasätta den 
bedömningen i deras senaste översyn och utvärderings  
process.
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Kommun invests riskhantering i korthet

PELARE RISKTYP RISKDEFINITION

KAPITAL Strategisk kapitalrisk Risken att misslyckas med verksamhetsplaneringen samt Bolagets del i  
kapitalplaneringen.

Kreditmarknadsrisk Risken för förlust eller en negativ effekt på Bolagets intäkter till följd av  
förändringar i basis- eller kreditspreadar.

RESULTAT Emittentrisk Risken att en utgivare av ett finansiellt instrument inte återbetalar hela sitt  
åtagande vid förfall. 

Motpartsrisk Risken att en motpart i derivatkontrakt fallerar innan slutavveckling av kassa-
flöden. Risken innefattar även att koncentrationer kan finnas mot enskilda  
motparter.

Övrig prisrisk Risken att en ändring i prisläget för underliggande tillgångar och index,  
till exempel aktier, aktieindex eller råvaruindex, påverkar värdet av tillgångarna 
och skulderna negativt.

Ränterisk Risken för förlust (negativ förändring av ekonomiskt värde) eller en negativ 
effekt på Bolagets intäkter till följd av en förändring i ränteläget.

Valutarisk Risken för en negativ effekt på Bolagets intäkter till följd av valutakursrörelser.

LIKVIDITET Likviditetsrisk Risken att inte uppfylla betalningsåtagande på förfallodagen.

Strukturell likviditetsrisk Risken att inte i förväg ha finansierat sina långsiktiga åtaganden.

Kommungäldslikviditetsrisk Risken att behöva neka en medlem finansiering.

FÖRTROENDE Operativ risk
– Personalrisk
– Processrisk
– IT- och Systemrisk
– Extern risk

Risken för förluster till följd av att interna processer och rutiner är felaktiga eller 
inte ändamålsenliga, mänskliga fel, felaktiga system eller externa händelser 
inklusive legala risker.

Intressentrisk Risken att ratingbolag, kund, medlem, medarbetare, investerare, massmedia, 
riksdag, regering eller annan intressent tappar förtroende för Bolaget och 
dess affärsidé.

Hållbarhetsrisk Risken att Bolaget direkt eller indirekt negativt påverkar eller påverkas inom 
områdena miljö- och klimat, korruption, mänskliga rättigheter eller arbetsvillkor 
eller affärsetik.

Kreditgivningsrisk Risken att en motpart i kreditgivningen inte fullföljer sina åtaganden. 

Regelefterlevnadsrisk Risken att Bolaget inte följer gällande externa eller interna regler och därmed 
riskerar att påföras sanktioner, drabbas av förluster eller av dåligt rykte/förlorat 
anseende.

Strategisk risk Strategisk risk är den långsiktiga risken för förlust på grund av felaktiga och 
missriktade strategiska val och affärsbeslut, felaktigt genomförande av beslut, 
felaktig implementering av beslut eller brist på lyhördhet avseende förändringar 
i samhället, regelsystem eller branschen.
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Bolaget utgör tillsammans med Föreningen samt Kommun
invest Fastighets AB en finansiell företagsgrupp, Kommunin
vestkoncernen (Koncernen). Eftersom Bolaget har skulde
brev som är upptagna till handel på en reglerad marknad, är 
Bolaget enligt lag skyldigt att upprätta en bolagsstyrnings
rapport. Då Bolagets aktier inte är upptagna till handel på en 
reglerad marknad i Sverige omfattas Bolaget inte av svensk 
kod för bolagsstyrning. Bolaget bedömer att verksamhetens 
finansiella inriktning medför att den av kommunsektorn 
framtagna principer för styrning av kommun och regions
ägda bolag inte heller ska tillämpas.

Regelverk för bolagsstyrning
Aktiebolagslagen innehåller grundläggande regler för ett 
bolags organisation. Bland annat ska det finnas en styrelse 
utsedd av en bolagsstämma. Styrelsen utser i sin tur en ord
förande som ska leda styrelsens arbete samt en verkställande 
direktör som sköter den löpande förvaltningen enligt  
styrelsens riktlinjer och anvisningar. Bolagsstämman ska 
även utse revisor som ska kontrollera verksamheten och 
redovisningen.

Styrning och kontroll i centrum
Kommuninvest i Sverige AB är ett svenskt publikt aktiebolag och ett helägt dotterbolag till 
Kommuninvest Ekonomisk förening. God styrning och kontroll är av central betydelse för Bolaget, 
som ägs av kommuner och regioner och har ett offentligt uppdrag.

Föreningsstämma 

Medlemmar/ägare

Styrelsen

KOMMUN INVEST EKONOMISK FÖRENING

Verkställande direktör

Asset Liability  
Committee (ALCO)

Kreditgrupp

Verkställande   
ledning

Risk Compliance Control 
Committee (RCC)

Styrelsen

Årsstämma 

KOMMUN INVEST I SVERIGE AB

Chef  
Regelefterlevnad

Lekmanna-
revisorer

Chef Risk och 
Kontroll

Internrevisor 

Externrevisor

Val- 
beredningar

Internrevisor

Externrevisor

 Utnämningsansvar 
 Rapporteringsvägar
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Som kreditmarknadsbolag ska Bolaget följa lagen om bank 
och finansieringsrörelse samt de allmänna råd och föreskrifter 
som utfärdas av Finansinspektionen och dess motsvarigheter 
inom Europeiska unionen, de så kallade ESA:s (European 
Supervisory Authorities).

Principer för bolagsstyrning 
Medlemmarna i Föreningen utgörs av svenska kommuner 
och regioner. Föreningen är en medlemssamverkan med främ
sta syfte att ge medlemmarna och deras majoritetsägda före
tag tillgång till kostnadseffektiv och stabil lånefinansiering. 

Kommuninvest ska enligt stadgarna inte drivas med vinst
syfte. När dess behov av konsolidering är tillgodosett ska allt 
överskott tillfalla medlemmarna. Medlemmarna bestämmer 
själva om verksamhetens inriktning, och ingen medlem har 
ensam ett bestämmande inflytande. På årsstämman har varje 
medlem en röst. 

Nedan presenteras några av de principer som bolagsstyr
ningen baseras på. Till detta kommer styrelsens arbetsord
ning, instruktionen för den verkställande direktören och 
andra interna regler som styrelsen har fastställt. 

Ägardirektiv från föreningsstämma
Styrelsen i Föreningen utarbetar ägardirektiv för Bolaget, 
som fastställs årligen på ordinarie föreningsstämma. I ägar
direktiven formuleras ramarna för den verksamhet som För
eningen uppdrar åt styrelsen i Bolaget att utöva. Ägardirekti
ven inkluderar riktlinjer för konsolidering, risknivåer, 
ersättningsprinciper, principer för resor och representation, 
kunskap i finansieringsfrågor, utveckling av produkter och 
tjänster samt eventuella särskilda uppdrag som Föreningen 
ger Bolaget. 

Mål för verksamheten
Bolagets övergripande mål är att skapa största möjliga nytta 
för medlemmarna i Föreningen. Vägar till detta kan vara att 
ha en hög andel nöjda kunder, att stå för en stor andel av 
medlemmarnas lånefinansiering, att ha hög kostnadseffekti
vitet samt att ha en finansiell styrka som stödjer verksamhet
ens långsiktiga inriktning. 

Ersättningsprinciper 
Styrelsen fastställer de ersättningsprinciper som gäller i 
Bolaget. Principerna ses även över regelbundet. Bolaget 
bedöms inte vara i behov av en särskild ersättningskommitté. 
Dessa uppgifter fullgörs i stället av styrelsens ordförande.

Ersättningarna ska skapa förutsättningar för att attra
hera, behålla och motivera medarbetarna så att verksam
heten kan bedrivas på bästa möjliga sätt. Grundprincipen är 
att ersättningar och andra anställningsvillkor ska vara mark
nadsmässiga utan att vara löneledande, och enbart bestå av 
fast lön. Inga rörliga ersättningar utgår således. Lönesätt
ningen bestäms med hänsyn till arbetsuppgiften och dess  
svårighetsgrad, ansvar och krav på utbildning samt med
arbetarens sätt att uppfylla kraven som ställs och bidra till 
förbättringar i verksamheten.

Revisionsutskott
Inom Bolaget utförs de uppgifter som åligger ett revisions
utskott av styrelsen. Under 2020 sammanträdde revisions
utskottet vid fyra tillfällen. Ärendena omfattade riskkontroll 
av årsbokslut 2019 samt delårsbokslut 2020 inklusive 
externrevisorernas granskningsrapporter, internrevisionsrap
porter, internrevisionens årsplan 2021, externrevisionens 
granskning av den löpande verksamheten, riskpolicy, risk 
och kontrolls årsrapport samt verksamhetsplan och budget 
2021. 

Aktieägare och årsstämma 
Föreningen äger samtliga aktier i Bolaget och utövar sitt 
ägar inflytande vid årsstämman. Årsstämman i Bolaget hölls i 
Göteborg och även digitalt, den 16 april 2020 i direkt anslut
ning till årsstämman i Föreningen. 

Årsstämman i Bolaget fastställde den av styrelsen och 
verkställande direktören föreslagna årsredovisningen för 
2019 samt beviljade styrelsens ledamöter och verkställande 
direktören ansvarsfrihet. Vidare beslutade årsstämman i 
enlighet med styrelsens och den verkställande direktörens 
förslag till vinstdisposition. 

Vid årsstämman avgick Johan Törngren från sitt uppdrag 
som ordinarie styrelseledamot och som ny ordinarie ledamot 
valdes Catrina Ingelstam. Övriga ordinarie ledamöter omval
des. Ingen från Bolagets verkställande ledning ingår i styrel
sen. 

Årsstämman fattade därutöver även beslut i följande 
ärenden:
• Fastställande av ägardirektiv.
•  Fastställande av arbetsordning för  val beredningen.
•  Bemyndigande för styrelsen att företa nyemissioner under 

löpande verksamhetsår.

Valberedning
Det finns en valberedning i Föreningens företag: Kommunin
vest i Sverige AB och Kommuninvest Fastighets AB. Valbered
ningen har det yttersta ansvaret för att beslut om tillsättning 
bereds i en strukturerad och transparent process, som ger 
aktieägaren möjlighet att ge sin syn på och lämna förslag i 
tillsättandefrågor och andra därtill hörande frågor samt att 
därigenom skapa goda förutsättningar för väl underbyggda 
beslut. I enlighet med valberedningens instruktioner ska  
styrelsens sammansättning återspegla verksamhetens art, 
omfattning och komplexitet. Minst en ledamot ska vara eller 
ha varit förtroendevald i en medlemskommun eller region 
och besitta kunskap om kommunsektorn och den politiska 
processen.

Mer information om Kommun invests bolagsstyrning 
På Kommun invests webbplats www.kommuninvest.se återfinns 
 följande information:

• Stadgar för Kommun invest Ekonomisk förening.

• Information om medlemmar och medlemsinträde.

• Bolagsordning för Kommun invest i Sverige AB.

• Information om valberedningarnas arbete.
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Valberedningen i Föreningens företag ska representera  
Föreningens styrelse och styrelsen utser inom sig valbered
ningens ledamöter. Föreningsstyrelsen har beslutat att dess 
arbetsutskott ska utgöra valberedning. 

Styrelsen för Kommun invest i Sverige AB  
Bolagets styrelse har det yttersta ansvaret för dess organisa
tion och förvaltning. Styrelsen fastställer årligen en arbets
ordning som bland annat reglerar styrelsens uppgifter,  
rapporteringen till styrelsen, antalet styrelsemöten och 
löpande innehåll samt utvärderingen av styrelsens och  
den verkställande direktörens arbete. 

Vidare fastställer styrelsen bland annat mål och strategier 
för verksamheten, ansvarar för att risker identifieras och 
hanteras samt säkerställer att verksamheten bedrivs i enlig
het med de fastställda målen. Styrelsen har även i uppgift att 
fastställa interna riktlinjer, inklusive en rapporteringspolicy 
som anger vilka rapporter som ska tas fram inom Bolaget. 
Styrelsen i sin helhet fullgör de uppgifter som annars ankom
mer på ett revisionsutskott. Arbetsordningen behandlas och 
fastställs minst en gång per år. 

Styrelsens ordförande 
Styrelsens ordförande ansvarar för att styrelsens arbete är väl 
organiserat och bedrivs effektivt, samt att styrelsen i övrigt 
fullgör sina uppgifter. Det åligger bland annat ordföranden 
att uppmuntra en öppen och konstruktiv diskussion i styrel
sen, att se till att styrelsen fortlöpande uppdaterar och för
djupar sina kunskaper om Bolaget och dess verksamhet, att 
styrelsen har regler för att identifiera och hantera intresse
konflikter i styrelsen samt att ta emot synpunkter från ägar
föreningen och förmedla dessa inom styrelsen. Styrelsens 
ordförande ska vidare kontrollera att styrelsens beslut verk
ställs effektivt, att styrelsens arbete utvärderas årligen, samt 
ska fungera som diskussionspartner och stöd för Bolagets 
verkställande direktör. 

Styrelsens ordförande har även ansvar för att det utförs  
en oberoende granskning av Bolagets ersättningspolicy  
och ersättningssystem, samt för att följa tillämpningen  
av policyn.

Verkställande direktören
Styrelsen har fastställt en instruktion för den verkställande 
direktören där dennes uppgifter och ansvar framgår. Verk
ställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen av 
Bolaget i enlighet med styrelsens riktlinjer. I detta ingår bland 
annat att upprätta förslag till verksamhetsplan, budget samt 
års och delårsbokslut. VD ansvarar även för att det finns 
ändamålsenliga system och rutiner för rapporteringen av  
den ekonomiska situationen och finansiella ställningen till 
styrelsen. Vidare ansvarar VD för att verksamheten bedrivs i 
enlighet med gällande regelverk samt för att fastställa rikt
linjer och instruktioner för de olika risker som uppstår i 
verksamheten. 

Styrelsepresentation
Styrelsen för Bolaget bestod per 20201231 av Ellen Bram
ness Arvidsson (ordförande), Kurt Eliasson, Lars Heikensten, 
Erik Langby, Kristina Sundin Jonsson, Catrina Ingelstam samt 
arbetstagarrepresentanterna Mattias Bokenblom och Kristin 
Ekblad. Kristin Ekblad tillträde som arbetstagarrepresentant i 
mars och Anna von Knorring avgick som ordinarie styrelsele
damot i oktober 2020. Ledamöterna presenteras på sidan 
45–46. 

Ersättningar
För 2020 fastställde årsstämman ett fast arvode om 600 
(550) tkr till styrelsens ordförande. För övriga ledamöter 
fastställdes fast arvode om 330 (300) tkr. 

Det totala arvodet till styrelsens ledamöter uppgick för  
år 2020 till 2 430 (2 350) tkr. Inget arvode utgick till arbets
tagarrepresentanterna. De sammanlagda arvodena framgår 
av tabellen på sidan 45.

Valberedning i Föreningens företag 2020/2021
Göran Färm (S), Norrköpings kommun, ordförande 

Linda Frohm (M), Kalix kommun, vice ordförande 

Ewa-May Karlsson (C), Region Västerbotten

Pierre Sjöström (S), Staffanstorps kommun

Mer information om valberedningen, inklusive den fullständiga arbets-
ordningen, finns på www.kommuninvest.se

Styrelsearbetet 2020
Under 2020 har styrelsen haft 7 (7) ordinarie sammanträden,  
2 (0) extrainsatta sammanträden samt 1 (1) konstituerande  
sammanträde. I och med coronapandemin har styrelsens alla  
sammanträden sedan mars 2020 genomförts digitalt. Arbetet och 
besluten har utöver de löpande ärendena, bland annat avsett:

• Intern kapital- och likviditetsutvärdering

• Riskramverk

• Återhämtningsplan

• Kapitaliseringsfrågor

• Ersättningsfrågor

• Uppdateringar av upplåningsprogram

• Motpartslimiter

• Medarbetarundersökning

• Värderingsprinciper

• Digitalisering och automatisering

• Etablering av expertgruppen Välfärdsekonomerna

• Lån för Social Hållbarhet

• Uppföljning av motparter

• Årsredovisning och delårsrapport
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Styrelsen för Kommun invest 
i Sverige AB

ELLEN BRAMNESS 
ARVIDSSON 
Direktör för Strategi och 
Internationell koordination, 
Finans Norge

Invald: Ordförande sedan 
2013. Vice ordförande 
2006–2013. Ledamot  
sedan 2003.

Utbildning: Cand. Oecon, 
Universitetet i Oslo, diplo-
merad finansanalytiker, 
Handels högskolan och FAF.

Tidigare befattningar:  
Chef ekonom Svensk  
Försäkring, kansliråd och 
departe ments  sekreterare 
Finans departementet. 

Övriga uppdrag:  
Ordförande i Norske  
Finansielle  Referanser AS.

ERIK LANGBY
Konsult och företagare 

Invald: Ledamot sedan 2015. 

Utbildning:  Stockholms  
Universitet.

Tidigare befattningar:  
Ordförande kommunstyrelsen 
och kommunalråd Nacka, 
ordförande kommunförbundet 
Stockholms län, ledamot 
SKL:s styrelse, ordförande 
Regionplanenämnden i 
Stockholms landsting, leda-
mot Hegeli Public Affairs AB, 
ordförande Sjukvårds- och 
omsorgsnämnden i Norrtälje, 
ledamot HSB Omsorg AB, 
ordförande i Texab AB, ord-
förande i AB Solom, ledamot 
i Dagens Samhälle AB, samt 
ordförande Strukturfonds-
partnerskapet i Stockholm.

Övriga uppdrag: Ledamot 
SKL International AB, leda-
mot Atrium Ljungberg AB,  
ordförande NackaStrands-
Mässan AB, ordförande i AB 
SigtunaHem, ordförande 
Bostadsrätterna I Sverige 
Ekonomisk Förening, Ord-
förande i Tegelhatt AB och 
ordförande i kommunfull-
mäktige i Sigtuna kommun.

Ersättningar och närvaro – Styrelsen i Kommun invest i Sverige AB (publ)

Namn Beroendeställning
Närvaro styrelse möten 
2020 Ersättning 2020, kr Ersättning 2019, kr

Ellen Bramness Arvidsson Oberoende 10  (av 10) 585 417 550 000

Kurt Eliasson Oberoende 10  (av 10) 321 250 300 000

Catrina Ingelstam Oberoende, tillträtt april 2020 8 (av 8) 233 750 –

Erik Langby Oberoende 10  (av 10) 321 250 300 000

Lars Heikensten Oberoende 9  (av 10) 321 250 300 000

Johan Törngren Oberoende, avgått april 2020 2 (av 2) 87 500 300 000

Kristina Sundin  Jonsson Oberoende 10  (av 10) 321 250 300 000

Anna von Knorring Oberoende, avgått oktober 2020 7 (av 7) 238 750 300 000

Mattias Bokenblom Arbetstagarrepresentant 10  (av 10) Arvoderas ej Arvoderas ej

Kristin Ekblad Arbetstagarrepresentant, nyvald mars 2020 8  (av 8) Arvoderas ej Arvoderas ej

KURT ELIASSON
Konsult

Invald: Ledamot sedan 2010. 

Utbildning: Fastighets-
mäklarexamen, Institutet  
för Företagsledning (IFL). 

Tidigare befattningar:  
Statlig utredare av Sveriges 
byggregler Regeringskansliet, 
VD SABO, VD och koncern-
chef Förvaltnings AB Fram-
tiden, direktör Riksbyggen 
Göteborg, ordförande  
Stiftelsen Chalmers Tekniska 
Högskola, ordförande 
Finance Watch (Bryssel), 
ordförande Housing Europé 
(Bryssel), ordförande NBO 
(Nordens allmännyttiga  
och kooperativa bostads-
organisation), ordförande 
Göteborgshamn AB,  
ordförande IFK Göteborg.

Övriga uppdrag: Ordförande 
Förvaltnings AB Järntorgs-
kvarteret, styrelseledamot 
Göteborg & Co.

CATRINA INGELSTAM
Egen konsultverksamhet  
Creatme AB

Invald:  
Ledamot sedan 2020. 

Utbildning: Civilekonom, 
Stockholms Universitet.

Tidigare befattningar:  
Tf. VD Svensk Handel Fond-
försäkring, CFO Dina Försäk-
ringar, internrevisionschef 
Folksam Sak, CFO Folksam- 
gruppen, chef produkt-
utveckling AMF Pension, 
administrativ chef AMF  
Fonder, avdelningschef 
Fond&Finans Premiepensions- 
myndigheten (PPM), affärs-
områdeschef Aktiehandel 
SkandiaBanken, auktoriserad 
revisor EY, ledamot (ledamot 
risk- och revisionsutskottet) 
Sparbanken Sjuhärad AB, 
ledamot (ledamot risk- och 
kapitalutskottet) KPA Pension.

Övriga uppdrag: Ordförande 
(ordförande hållbarhetsut-
skottet) Sjätte AP Fonden, 
ledamot (ordförande revisions- 
utskottet) Swedfund Interna-
tional AB, ledamot (ordförande 
revisionsutskottet, ledamot 
ersättningsutskottet) Orio 
AB, ledamot Spiltan Fonder 
AB, ledamot Landstingens 
Ömsesidiga Försäkringsbolag 
(LÖF).

45Kommuninvest i Sverige AB, org. nr. 556281-4409 Årsredovisning 2020

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE – BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2020

293



REVISORER I KOMMUN INVEST I  SVERIGE AB 
Årsstämman för Kommuninvest Ekonomisk förening 
väljer externrevisor och lekmannarevisorer. Kommun
invest ska enligt bolagsordningen ha en revisor. Extern
revisorn utses av årsstämman på förslag från styrelsens 
revisionsutskott för tiden intill slutet av den ordinarie 
stämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter 
revisorsvalet. Årsstämman har också rätt att utse en  
revisorssuppleant. 

Samma revisionsbolag som är utsett till externrevisor 
för Föreningen är även utsett till externrevisor för Bolaget 
och Kommuninvest Fastighets AB. Syftet är att erhålla en 
mer effektiv revision för Koncernen.

Extern revisor
Vid 2020 års årsstämma i Föreningen utsågs, för perioden 
intill slutet av årsstämman 2024, KPMG AB till revisions
bolag. KPMG AB har som huvudansvarig revisor valt  
auktoriserade revisorn Anders Tagde. Huvudansvarig  
revisor träffar styrelsen minst två gånger per år. Bland 
Anders Tagdes övriga revisionsuppdrag kan nämnas  
ICA Banken och OKQ8 Bank.

Internrevisor
Styrelsen för Föreningen har från 2017 utsett PwC  
(Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB) till intern
revisionsbolag, med certifierade internrevisorn  
Peter Nilsson som internrevisor.

Lekmannarevisorer
Lekmannarevisorerna träffar regelbundet de externa 
revisorerna, styrelseordföranden, verkställande direktören 
och andra representanter för Föreningen. Vid behov  
kan lekmannarevisorerna initiera extra gransknings
insatser utöver den normala lagstadgade revisionen.  
På Föreningens årsstämma 2020 utsågs följande lekman
narevisorer för Föreningen intill slutet av årsstämman 
2024: Anki Svensson (M), Tyresö kommun (omval) och 
Ambjörn Hardenstedt (S), Svedala kommun (nyval).  
Barbro Hassel (S), Skara kommun, avgick.  Samma per
soner som är utsedda lekmannarevisorer för Föreningen 
var tidigare utsedda lekmannarevisorer för hela Koncernen.  
På föreningsstämman 2020 beslutades att lekmannarevi
sorernas uppdrag ska koncentreras till att enbart granska 
Föreningen och dess verksamhet. 

Styrelsen för Kommun invest 
i Sverige AB

KRISTINA SUNDIN 
 JONSSON 
Kommundirektör i Skellefteå 
kommun, VD Skellefteå 
Stadshus AB

Invald: Ledamot sedan 2018.

Utbildning: Filosofie 
kandidat examen företags-
ekonomi, Umeå Universitet.

Tidigare befattningar:  
Godkänd revisor, konsult 
KPMG AB, ekonomichef 
Skelleftebostäder AB, 
expert 112-utredningen. 

Övriga uppdrag: Ord förande 
i Kommundirektörsfören-
ingen i Sverige, ledamot 
Inera AB, delegat Läns-
delegationen i jämställdhet 
Västerbotten, ledamot 
Mistra Carbon Exit, Mistra 
forskningsprogram. 

MATTIAS BOKENBLOM 
Arbetstagarrepresentant

Invald: Ledamot sedan 2019.

Utbildning: Licentiat examen 
i nationalekonomi, Örebro 
universitet.

Befattning Kommun invest: 
Förändringsledare.

Övriga uppdrag:  
Ordförande i den lokala 
fackföreningen.

KRISTIN EKBLAD 
Arbetstagarrepresentant

Invald: Ledamot sedan 2020.

Utbildning: Filosofie doktor 
i nationalekonomi, Örebro 
universitet.

Befattning Kommun invest:  
Chefsanalytiker.

LARS HEIKENSTEN
Verkställande direktör,  
Nobelstiftelsen

Invald: Ledamot sedan 2016.

Utbildning: Ek.dr. Handels-
högskolan i Stockholm, 
hedersdoktor Umeå  
Universitet och Gustavus 
Adolphus College (USA).

Tidigare befattningar:  
Ledamot EU:s Riksrevision, 
riksbankschef, ledamot  
styrelsen Bank of Interna tional 
Settlement (BIS) och ECB:s 
allmänna råd, chef ekonom 
Handelsbanken samt finans- 
råd och chef för ekonomiska 
avdelningen Finansdeparte-
mentet.

Övriga uppdrag: Ordförande 
Finanspolitiska rådet, ord-
förande Trygg-Stiftelsen,  
ledamot i Kungl. Vetenskaps-
akademien, ledamot i Kungl. 
Ingenjörsvetenskapsakademien.
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Ledning Kommun invest i Sverige AB 
Bolagets verkställande direktör (VD) leder, organiserar och utvecklar 
verksamheten så att av styrelsen fastlagda mål uppnås. En skriftlig 
instruktion fastställer arbetsfördelningen mellan styrelsen och verk
ställande direktören. 

VD ansvarar för att styrelsen fortlöpande informeras om förändringar 
i regelverk, om innehållet i risk, compliance och revisionsrapporter 
samt om övriga väsentliga händelser. VD har bland annat till uppgift att 
förse styrelsen med erforderligt informations och beslutsunderlag. 

Till stöd för VD finns en verkställande ledning. Per 20201231  
bestod den verkställande ledningen, utöver VD, av Maria Viimne (vice 
verkställande direktör och affärschef), Patrick Nimander (ekonomi och 
finanschef), Malin Waldenström (HRchef), Britt Kerkenberg (riskchef), 
Jens Larsson (chefsjurist) och Christofer Ulfgren (ITchef).

Verkställande ledning

Ersättningar – Ledningen i Kommun invest i Sverige AB (publ)

Namn År Grundlön Förmåner Rörlig  ersättning Pensions kostnad Totalt, kr

Tomas Werngren 2020 3 443 295 116 340 – 1 086 885 4 646 520

2019 3 113 890 89 860 – 971 044 4 174 794

Maria Viimne 2020 2 181 037 – – 699 059 2 880 096

2019 2 119 147 – – 679 339 2 798 486

Övrig verkställande ledning 2020 6 507 750 4 346 – 2 203 612 8 715 708

2019 5 844 803 17 525 – 1 726 733 7 589 061

Anställda som har en  väsentlig inverkan  
på Bolagets risk profil1

2020 21 447 914 12 800 – 5 606 080 27 096 794

2019 24 207 520 62 229 – 5 857 800 30 127 549

1)  Utöver den verkställande ledningen. Gruppen omfattar 26 (31) medarbetare med följande befattningar: Kommunikationschef, Upplåningschef och skuldförvaltning, Utlåningschef 
och kundansvariga, Chef Verksamhetsstyrning och analys, Redovisningschef, Chef Föreningen, Hållbarhetschef, Senior Bolagsjurist samt Head of Compliance. 

MARIA VIIMNE, VICE VD
Utbildning: Mälardalens 
högskola, ekon.  kandidat. 
Stockholms universitet, jur. 
kand. University of Rotter-
dam & University of 
 Hamburg. European Master 
in    Law & Economics.

Tidigare befattningar: 
Bland annat  finansgruppchef 
och bolagsjurist på 
 Kommun invest.

Född: 1970.

TOMAS WERNGREN, VD
Utbildning: Högskolan 
i  Örebro och  Stockholms 
 universitet. Tekn. kand. 
offentlig förvaltning.

Tidigare befattningar: 
Bland annat vice VD och 
finans direktör på Kommun-
invest samt Treasurer på 
SBAB.

Övriga uppdrag: Styrelse-
ledamot Vasallen AB.

Född: 1961.
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Kommuninvest i Sverige AB:s process för intern styrning och 
kontroll utgår från de mål som finns för verksamheten och 
har utformats för att säkerställa en ändamålsenlig organisa
tion och effektiv förvaltning, en närvarande riskmedveten
het, en tillförlitlig finansiell rapportering, en god förmåga att 
efterleva externa och interna regelverk samt att Bolaget med 
stort förtroende utvecklar verksamheten med kvalitet och 
effektivitet i linje med ägares och kunders efterfrågan. 

Verksamhetsprocesser
En effektiv process för intern styrning och kontroll förutsätter 
tydligt definierade verksamhetsprocesser. Verksamhetspro 
cesser för Kommuninvest definieras som de återkommande 
och sammanlänkade aktiviteter som använder information 
och resurser i syfte att tillfredsställa medlemmarnas och kun
dernas behov. Processerna delas in i kärnprocesser, styrande  
processer och stödjande processer. Kommuninvests kärn 
processer är; Hantera medlemskap, Hantera utlåning och 
Hantera likviditet. De styrande processerna syftar till att 
besluta om Bolagets mål, strategier, regler och limiter samt 
genomföra planering, styrning, förbättring och uppföljning 
av organisationens övriga processer. Stödjande processer 
inom Bolaget har som syfte att stötta kärnprocesserna, direkt 
eller indirekt, så att de fungerar så bra som möjligt. 

Mål och strategier 
Långsiktiga mål och strategier för verksamheten formuleras 
 i en årlig strategisk verksamhetsplan. I linje med den strate

giska inriktningen prioriteras och genomförs initiativ inom 
ramen för den operativa verksamhetsplanen som leder till att 
verksamhetsmålen uppnås.

Riskhantering
Bolaget genomför löpande utvärderingar av de risker som 
kan uppkomma inom ramen för Bolagets verksamhet.  
Värdering av de identifierade riskerna sker genom en samlad 
bedömning av sannolikheten för riskens inträffande samt 
den finansiella påverkan som händelsens inträffande skulle 
kunna innebära för Kommuninvest. Se mer under avsnitt 
Risk och kapitalhantering på sidorna 3741. 

Kontrollmiljö
Kontrollmiljön kan delas upp i två olika delar; en formell  
del och en informell del. Den formella delen består av de 
dokument som beskriver principerna för intern kontroll,  
där de mest centrala är: 

• Policy för verksamhetsstyrning och kontroll

• Finanspolicy

• Kreditpolicy

• Riskpolicy

• Policy Intern kapital och likviditetsutvärdering (IKLU)

• Policy för regelefterlevnad

• Policy för operativa risker

• Policy för internrevision

Styrelsens rapport om intern 
 kontroll avseende den finansiella 
rapporteringen

KOMMUN INVESTS VERKSAMHETSPROCESSER

Nöjd
kund

Kund-
behov Hantera medlemskap Hantera likviditetHantera utlåning

Stödjande processer

Styrande processer

Externa krav
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Bolagets organisation utgör också en del av den formella 
kontrollmiljön och är uppdelad i tre försvarslinjer enligt 
beskrivning nedan. Kontroller utförs i Bolagets första och 
andra försvarslinje. Granskning sker i den tredje försvars
linjen, av internrevisionen.
1. Första försvarslinjen finns i verksamheten med ansvar för 
identifiering, kontroll och hantering av de risker som uppstår 
där.
2. Andra försvarslinjen är skild från verksamheten, och består 
av avdelningen för Risk och Kontroll samt funktionen för 
regelefterlevnad (compliance). Här övervakas och kontroll
eras hur riskerna respektive regelefterlevnaden hanteras av 
verksamheten. Funktionerna utgör ett stöd vid införandet av 
effektiva riskhanteringsprocesser och regelefterlevnads 
kontroller samt vid den interna riskrapporteringen. De har 
även i uppdrag att med regelbundenhet återrapportera inom 
ramen för sitt ansvarsområde till Bolagets styrelse och verk
ställande direktören.
3. Tredje försvarslinjen utgörs av internrevisionen som på ett 
riskbaserat sätt förser styrelse och ledning med rapportering 
av hur Bolaget mäter och hanterar sina risker. Detta inklude
rar även första och andra försvarslinjens rutiner. Internrevi
sionen utförs på uppdrag av styrelsen. 

Den informella delen av kontrollmiljön består av den kultur 
som styrelse och ledning skapar genom sitt sätt att leda och 
styra verksamheten. Detta uttrycks bland annat i etiska  
värderingar som skapar medvetenhet hos medarbetarna och 
i den gemensamma uppförandekoden som omfattar alla 
anställda inom Bolaget.

Information och kommunikation
Bolaget har en intern webbplats där policyer, instruktioner 
och övriga styrdokument finns tillgängliga. Målet är att alla 
styrande dokument ska uppdateras minst en gång årligen. På 
den interna webbplatsen finns även annan viktig information 
som rör verksamheten, exempelvis verksamhetsrapporter 
samt protokoll från beslutande forum.

Uppföljning och rapportering
Styrelsen följer löpande den finansiella utvecklingen i Bolaget 
utifrån månadsrapporter innehållande budget och utfall med 
tillhörande kommentarer. Styrelsen utvärderar kontinuerligt 
den information som ledningsgruppen och kontrollfunktio
nerna lämnar. Uppföljningen säkerställer bland annat att 
åtgärder vidtas för att komma till rätta med eventuella bris
ter, samt att de förslag till åtgärder som framkommit vid den 
årliga utvärderingen och vid den interna och externa revi
sionen beaktas. Därutöver genomför ledningen, internrevi
sionen samt funktionerna för Risk och Kontroll och regel 
efterlevnad regelbundna kontroller och granskningar.

KOMMUN INVESTS KONTROLLAKTIVITETER

VD

1:A FÖRSVARSLINJEN
• Verksamheten
• Stödfunktioner

2:A FÖRSVARSLINJEN
• Risk och Kontroll
• Regelefterlevnad

3:E FÖRSVARSLINJEN
• Internrevision

EXTERN
• Externrevision
• Lekmannarevision
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Resultaträkning
1 januari–31 december

Mnkr Not 2020 2019

Ränteintäkter beräknade enligt effektivräntemetoden 1 741,9 1 198,9

Övriga ränteintäkter 1,2 24,6

Räntekostnader beräknade enligt effektivräntemetoden –973,0 –241,0

Övriga räntekostnader –58,8 –155,0

RÄNTENETTO 4 711,3 827,5
Erhållna utdelningar 1,9 2,4

Provisionskostnader 5 –12,7 –11,3

Nettoresultat av finansiella transaktioner 6 –247,7 –201,5

varav bortbokade tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde 0,2 3,3

Övriga rörelseintäkter 7 11,6 9,3

SUMMA RÖRELSEINTÄKTER 464,4 626,4

Allmänna administrationskostnader 8 –240,2 –236,2

Av- och nedskrivningar på immateriella tillgångar 18 –1,1 –4,4

Av- och nedskrivningar på materiella tillgångar 19 –2,3 –2,3

Övriga rörelsekostnader 9 –3,9 –4,0

SUMMA KOSTNADER –247,5 –246,9
RESULTAT FÖRE KREDITFÖRLUSTER 216,9 379,5
Kreditförluster, netto 10 11,1 12,6

RÖRELSERESULTAT 228,0 392,1
Skatt 11 –48,3 –84,2

ÅRETS RESULTAT 12 179,7 307,9

Rapport över totalresultat
1 januari–31 december

Mnkr Not 2020 2019

ÅRETS RESULTAT 179,7 307,9
Övrigt totalresultat – –

TOTALRESULTAT 179,7 307,9

FINANSIELLA RAPPORTER
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Kommentarer till resultaträkningen
Räntenetto
Räntenettot uppgick till 711,3 (827,5) mnkr och var därmed 
lägre än föregående år. Minskningen beror på att större delen 
av utlåningen som förfallit under året avtalats innan maj 2018, 
när ägardirektivet krävde högre marginal mellan upplåning- 
och utlåningsräntor än idag. När dessa lån förfaller och ersätts 
med lån med lägre marginal sjunker räntenettot. 

Den ökade utlåningsvolymen kompenserar en del av minsk-
ningen i räntenetto som de sänkta marginalerna ger. Under 
delar av året påverkades även räntenettot negativt av att ränte-
intäkterna från likviditetsreserven var lägre än räntekost-
naderna för den upplåning som finansierar den. 

För mer information gällande periodens ränte netto, se not 4.

Nettoresultat av finansiella transaktioner
Nettoresultatet av finansiella transaktioner uppgick till –247,7 
(–201,5) mnkr. Resultatet förklaras huvudsakligen av orealise-
rade marknadsvärdesförändringar om –245,3 (–193,9) mnkr. 
Eftersom Kommuninvest har för avsikt att hålla tillgångarna 
och skulderna till förfall realiseras normalt sett inte dessa vär-
den. De orealiserade marknadsvärdesförändringarna under 
året förklaras framför allt av att orealiserade vinster vid 
ingången av året minskat när kontrakten närmat sig förfall. 
En annan faktor som påverkat är att finansiering i amerikanska 
dollar blivit relativt sett fördelaktigare än upplåning direkt i 
svenska kronor. Då det bland skulderna bara är upplåning i 
utländsk valuta som redovisas till verkligt värde har detta inne-
burit en ökning i marginalen mellan Bolagets upp- och  
utlåningskostnader på de instrument som värderas till verkligt 
värde. För vidare information, se vidare not 6.  

Kostnader 
Kostnaderna uppgick till 247,5 (246,9) mnkr, inklusive  
kostnaden för resolutionsavgift om 20,9 (27,4) mnkr. Exklusive 
resolutionsavgiften uppgick kostnaderna till 226,6 (219,5) 
mnkr, varav personalkostnader utgjorde 128,3 (127,1) mnkr 

och övriga kostnader 98,3 (92,4) mnkr. Personalkostnaderna 
har sjunkit med ca 2,3 mnkr under 2020 i jämförelse med 2019 
då utbildningar och interna möten påverkats av pandemin.

Ökningen av övriga kostnader förklaras i huvudsak av upp-
graderingen av det finansadministrativa systemet som genom-
förs vartannat år (4,5 mnkr) samt uppgradering av Bolagets 
CRM-system (1,5 mnkr). Kostnader för resor och lokaler har 
minskat de övriga kostnaderna med ca 3 mnkr jämfört med 
2019 som en anledning av samhällsläget under 2020.

Resolutionsavgiften beräknas som en riskjusterad andel  
av balansomslutningen med avdrag för utlåning. Den risk-
justerade andelen bestäms av Bolagets riskprofil i förhållande 
till övriga avgiftsskyldiga institut i enlighet med kommissio-
nens delegerade förordning (EU) 2015/63. Resolutionsavgiften 
för år 2020 har för Kommuninvest av Riksgälden fastställts  
till 20,9 (27,4) mnkr. Bolagets helägda dotterbolag, Kommun-
invest Fastighets AB, gav 2020 ett koncernbidrag om 1,9 (2,4) 
mnkr. Fastighetsbolagets styrelse ansåg att koncernbidraget 
inte hindrar Fastighetsbolaget att fullgöra sina förpliktelser  
på kort och lång sikt och ej heller från att fullgöra erforderliga 
investeringar. 

Årets resultat
Kommuninvests rörelseresultat, resultat före skatt, uppgick  
till 228,0 (392,1) mnkr. I rörelseresultatet ingår orealiserade 
marknadsvärdesförändringar om –245,3 (–193,9) mnkr samt 
förväntade kreditförluster om 11,1 (12,6) mnkr. Exklusive 
marknadsvärdesförändringar och förväntade kreditförluster 
uppgick Kommuninvests operativa resultat till 462,2 (573,4) 
mnkr, för mer information se Alternativa nyckeltal på sidan 96.

Årets skattekostnad redovisad i resultaträkningen uppgick 
till 48,3 (–84,2) mnkr. Genom lämnat koncernbidrag minskas 
det skattemässiga resultatet till – (–) mnkr. För mer informa-
tion angående redovisad skatt, se not 11.  
Resultatet efter skatt uppgick till 179,7 (307,9) mnkr.

Rörelseresultat före skatt
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Balansräkning
Per den 31 december 

Mnkr Not 2020 2019

TILLGÅNGAR
Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker 3 18 931,2 811,1

Belåningsbara statsskuldförbindelser 3, 13 28 035,2 17 686,3

Utlåning till kreditinstitut 3 1 669,6 21 917,2

Utlåning 3, 14 445 788,8 408 218,1

Värdeförändring på räntesäkrad post i portföljsäkring 33,9 –

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 3, 15 13 822,9 7 722,6

Aktier och andelar i dotterföretag 16 42,0 42,0

Derivat 3, 17, 26 2 429,4 11 967,0

Immateriella tillgångar 18 30,7 21,4

Materiella tillgångar 19 6,8 7,1

Aktuell skattefordran 79,0 79,0

Övriga tillgångar 20 16 474,5 2 828,9

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19,6 20,0

SUMMA TILLGÅNGAR 527 363,6 471 320,7

SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL

Skulder och avsättningar
Skulder till kreditinstitut 3 947,0 4 027,7

Emitterade värdepapper 3 498 305,9 446 763,0

Derivat 3, 17, 26 18 977,6 3 484,5

Värdeförändring på räntesäkrad post i portföljsäkring 17 – 0,7

Övriga skulder 21 382,3 9 400,6

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 46,6 42,1

Avsättningar 22 0,0 0,1

Summa skulder och avsättningar 518 659,4 463 718,7

Eget kapital
Bundet eget kapital 
 Aktiekapital 7 100,0 7 100,0

 Pågående nyemission 1 100,0 –

 Fond för utvecklingsutgifter 30,4 21,1

 Reservfond 17,5 17,5

Fritt eget kapital
 Balanserat resultat 276,6 155,5

 Årets resultat 12 179,7 307,9

Summa eget kapital 8 704,2 7 602,0
SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL 527 363,6 471 320,7
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Kommentarer till balansräkningen
Tillgångar
Kommuninvests totala tillgångar uppgick vid periodens slut till 
527 363,6 (471 320,7) mnkr och utlåningen till kommunerna 
och regionerna står för huvuddelen av tillgångarna. Utlåningen 
uppgick till ett redovisat värde om 445 788,8 (408 218,1) mnkr 
vid årsskiftet. Ökningen i utlåningen beror på ett fortsatt högt 
investeringsbehov i kommunsektorn. Under andra halvåret 
dämpades tillväxttakten i utlåningen av den tillfälligt för-
stärkta likviditeten hos medlemmarna som uppkom som effekt 
av tillskott från staten, se sidorna 29-30. I nominella termer 
uppgick utlåningen till 442 840,6 (406 511,1) mnkr. 
Likviditetsportföljen, bestående av balansräkningsposterna 
Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker, Belåningsbara 
statsskuldförbindelser, Utlåning till kreditinstitut samt Obliga-
tioner och andra räntebärande värdepapper, ökade till 62 458,9 
(48 137,2) mnkr. Derivattillgångarna (derivat med positivt 
marknadsvärde) har minskat till 2 429,4 (11 967,0) mnkr. 
Derivattillgångarnas värde beror framförallt på valutakursen 
SEK/USD som påverkar värdet på de valutaswappar som 
används för att säkra valutariskerna från Bolagets finansiering 
i amerikanska dollar. Under slutet av året stärktes den svenska 
kronan och därmed fick de allra flesta valutaswappar negativa 
värden. Balansräkningsposten Övriga tillgångar uppgick till  
16 474,5 (2828,9) mnkr. Övriga tillgångar består främst av 
ställda säkerheter om 16 460,3 (2 807,6) mnkr. Ställda säker-
heter har ökat av samma anledning som derivattillgångarna 
minskat. När de flesta valutaswappar får negativa värden blir 
exponeringen mot derivatmotparter negativ och Bolaget måste 
därför ställa mer säkerheter. Ställda säkerheter för derivat  
clearade hos central clearingmotpart redovisas netto per mot-
part och valuta i balansräkningen, se vidare not 26.  
För ställda kontantsäkerheter för derivat som ej har clearats 
hos en central motpart för clearing föreligger ej kvittningsrätt 
och redovisas därmed brutto i balansräkningen dvs. fordrings-
post och skuldpost var för sig. 

För mer information om övriga tillgångar, se not 20. 

Skulder
Bolagets skulder uppgick till 518 659,4 (463 718,7) mnkr och 
upplåningen ökade under året till 499 252,9 (450 791,4) mnkr. 
Derivatskulderna (derivat med negativt marknadsvärde) upp-
gick till 18 977,6 (3 484,5) mnkr. Balansräkningsposten Övriga 
skulder uppgick till 382,3 (9 400,6) mnkr. 

I Övriga skulder ingår erhållna säkerheter om 94,3 (7 981,4) 
mnkr. Ökningen av derivatskulder och minskningen av 
erhållna säkerheter beror precis som minskningen av derivat-
tillgångar och ökningen av ställda säkerheter på att den 
svenska kronan stärkts. Erhållna säkerheter för derivat  
clearade hos central motpart för clearing nettas per motpart 
och valuta i balansräkningen, se vidare not 26. För erhållna 
kontantsäkerheter för derivat som ej har clearats hos central 
clearingmotpart föreligger ej kvittningsrätt och tas därmed 
upp till fullo i balansräkningen. Ytterligare information  
angående övriga skulder återfinns i not 21. 

Eget kapital
För information om Eget kapital se Redogörelse för förändring 
i eget kapital på sidan 57. 
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Redogörelse för förändringar 
i eget kapital

Bundet eget kapital Fritt eget kapital Totalt eget kapital

Mnkr Aktiekapital 
Pågående 

nyemission

Fond för 
utvecklings-

utgifter1
Reserv-  

fond2

Fond för  
verkligt  

värde3

Balanserad  
vinst eller  

förlust
Årets  

resultat

Ingående eget kapital 2020-01-01 7 100,0 – 21,1 17,5 – 155,5 307,9 7 602,0
Årets resultat 179,7 179,7

Årets förändring fond för 
utvecklingsutgifter 9,3 –9,3 –

Övrigt totalresultat –

Summa totalresultat – – 9,3 – – –9,3 179,7 179,7

Transaktioner med ägare
Vinstdisposition 307,9 –307,9 –

Nyemission –

Pågående nyemission 1 100,0 1 100,0

Koncernbidrag –225,9 –225,9

Skatteeffekt på koncernbidrag 48,3 48,3

Summa transaktioner med ägare – 1 100,0 – – – 130,4 –307,9 922,5
Utgående eget kapital 2020-12-31 7 100,0 1 100,0 30,4 17,5 – 276,6 179,7 8 704,2

Ingående eget kapital 2019-01-01 7 100,0 – 12,0 17,5 – –112,2 586,1 7 603,4
Årets resultat 307,9 307,9

Årets förändring fond för 
utvecklingsutgifter 9,1 –9,1 –

Övrigt totalresultat –

Summa totalresultat – – 9,1 – – –9,1 307,9 307,9

Transaktioner med ägare
Vinstdisposition 586,1 –586,1 –

Nyemission –

Pågående nyemission –

Koncernbidrag –393,5 –393,5

Skatteeffekt på koncernbidrag 84,2 84,2

Summa transaktioner med ägare – – – – – 276,8 –586,1 –309,3
Utgående eget kapital 2019-12-31 7 100,0 – 21,1 17,5 – 155,5 307,9 7 602,0

1)  Fond för utvecklingsutgifter motsvarar aktiverade egenupparbetade utvecklingskostnader som förts om från balanserad vinst eller förlust, justerat med en proportionell 
andel av avskrivningen som förts tillbaka från fonden till fritt eget kapital.

2) Reservfond avser tidigare lagstadgad avsättning till bundet eget kapital. Kravet avskaffades 1 januari år 2006 och tidigare gjorda avsättningar står kvar.

3)  Fond för verkligt värde bestod av finansiella tillgångar som kan säljas.
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Kommentarer till redogörelse för förändringar i eget kapital
Eget kapital
Vid utgången av år 2020 uppgick det egna kapitalet i Bolaget 
till 8 704,2 (7 602,0) mnkr, efter lämnat koncernbidrag om 
225,9 (393,5) mnkr till Föreningen.

Fond för utvecklingsutgifter om 30,4 (21,1) mnkr motsvarar 
aktiverade egenupparbetade utvecklingskostnader justerat  
med en proportionell andel av avskrivningen som förts tillbaka 
från fonden till fritt eget kapital.

Förstärkning av aktiekapitalet
Aktiekapitalet uppgick vid årets slut till 7 100,0 (7 100,0) mnkr 
fördelat på 70 999 720 (70 999 720) aktier. Totalt aktiekapital 
är hänförligt Föreningens medlemmar och inga aktier är  
tillgängliga för handelsändamål.

I enlighet med Föreningens kapitalplan som antogs vid    
Föreningsstämman 2020 pågår inom koncernen en kapital-
uppbyggnad som skall möta kommande års utlåningstillväxt. 
Detta sker genom kapitaltillskott till Föreningen från dess  
medlemmar, vilket därefter tillförs Bolaget som aktiekapital. 

Per bokslutsdagen pågår en nyemission om 1 100 mnkr    
vilken registrerades hos Bolagsverket den 5 januari 2021.

Eget kapital
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Kassaflödesanalys
1 januari – 31 december

Mnkr 2020 2019

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 228,0 392,1

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 238,1 188,4

Betald inkomstskatt – –

466,1 580,5

Förändring av likviditetsportfölj –16 442,1 21 349,0

Förändring av utlåning –36 313,8 –52 528,7

Förändring av övriga tillgångar –13 645,1 –1 363,4

Förändring av övriga skulder –7 893,7 3 427,4

Kassaflöde från den löpande verksamheten –73 828,6 –28 535,2

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella tillgångar –10,3 –10,1

Förvärv av materiella tillgångar –2,0 –4,5

Avyttring av materiella tillgångar – 0,2

Kassaflöde från investeringsverksamheten –12,3 –14,4

Finansieringsverksamheten
Emission av räntebärande värdepapper 201 396,9 182 226,2

Förfall och återköp av räntebärande värdepapper –129 437,1 –132 155,6

Nyemission 1 100,0 –

Förändring av skuldförhållanden inom Koncernen –1 345,9 –636,4

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 71 713,9 49 434,2

Årets kassaflöde –2 127,0 20 884,6

Likvida medel vid årets början 22 728,7 1 844,1

Likvida medel vid årets slut 20 601,7 22 728,7

Likvida medel består i sin helhet av kassa och tillgodohavanden hos centralbanker samt utlåning till kreditinstitut vilka vid  
anskaffningstillfället har en löptid om högst 3 månader samt är utsatta för en obetydlig risk för värdefluktuationer.

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet

Avskrivningar 3,3 6,7

Vinst vid avyttring av materiella anläggningstillgångar – –0,1

Kursdifferenser från förändring av finansiella anläggningstillgångar 0,6 0,5

Orealiserade marknadsvärdesförändringar 245,3 193,9

Kreditförluster, netto –11,1 –12,6

Summa 238,1 188,4

Betalda och erhållna räntor som ingår i kassaflödet
Erhållen ränta1 1 898,2 1 086,2

Erlagd ränta2 –706,3 546,6

1)  Som erhållen ränta redovisas de betalningar som har betalats och erhållits för Bolagets utlåning och placeringar samt de betalningar 
som betalats och erhållits avseende derivatkontrakt som används för att säkra Bolagets utlåning och placeringar

2)  Som erlagd ränta redovisas de betalningar som har betalats och erhållits för Bolagets upplåning samt de betalningar som betalats 
och erhållits avseende derivatkontrakt som används för att säkra Bolagets upplåning.

Avstämning av skulder som härrör från finansieringsverksamheten

2020 IB Kassa flöden
Valutakurs-

förändringar
Verkligt värde-

förändring
Koncern - 

bidrag UB

Upplåning inkl. derivat 442 308,2 71 959,8 0,6 1 532,5 515 801,1

Aktiekapital och pågående nyemission 7 100,0 1 100,0 8 200,0

Koncernskuld 1 396,9 –1 345,9 225,9 276,9

Summa 450 805,1 71 713,9 0,6 1 532,5 225,9 524 278,0
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Noter
Alla belopp anges i miljoner kronor i den mån inte annat 
uttryckligen anges.

Not 1  Uppgifter om Kommun invest i Sverige AB

Årsredovisningen avges per 31 december år 2020 och avser 
Kommuninvest i Sverige AB (publ), organisationsnummer 
556281-4409. Kommuninvest har sitt säte i Örebro. Kommun-
invests adress är: Box 124, 701 42 Örebro. 

Moderbolag till Kommuninvest i Sverige AB är Kommun-
invest Ekonomisk förening, 716453-2074. 

Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen 
den 9 februari år 2021. Resultat- och balansräkning blir  
föremål för fastställelse på årsstämman den 5 april år 2021.

Not 2 Redovisningsprinciper

Överensstämmelse med normgivning och lag
Kommuninvests årsredovisning är upprättad enligt Lag om 
årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL) 
samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om 
årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 
2008:25) inklusive alla tillämpliga ändringsföreskrifter. Detta 
innebär att samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden följs 
så långt detta är möjligt, inom ramen för ÅRKL och med de till-
lägg och undantag som anges i FFFS 2008:25. Vidare har 
rekommendationer från Rådet för finansiell rapportering, 
Redovisning för juridiska personer (RFR 2), tillämpats. I enlig-
het med ÅRKL 7 kap 6a har Kommuninvest valt att ej upprätta 
koncernredovisning. 

Redovisningsprinciperna överensstämmer med de som till-
lämpades i årsredovisningen för 2019 med undantag för änd-
ringar föranledda av nya eller ändrade IFRS-standarder som 
har trätt i kraft under 2020. 

Under första halvåret av 2020 gjordes vissa justeringar i 
Kommuninvests modell för förväntade kreditförluster, änd-
ringarna framgår i not 3.

Koncernredovisning
Kommuninvest i Sverige AB äger sedan 1 januari år 2012 Kom-
muninvest Fastighets AB vilket innebär att Kommuninvest i 
Sverige AB är en koncern med Kommuninvest i Sverige AB som 
moderbolag och Kommuninvest Fastighets AB som dotterbo-
lag. Verksamheten i Kommuninvest Fastighets AB består i sin 
helhet av att äga samt förvalta byggnaden där Kommuninvest i 
Sverige AB bedriver sin verksamhet. I enlighet med ÅRKL 7:6a 
upprättar Kommuninvest i Sverige AB inte koncernredovisning 
eftersom dotterbolaget är av ringa betydelse för att ge en rättvi-
sande bild av ställning och resultat. För ytterligare information 
se not 16. Koncernårsredovisning upprättas av moderfören-
ingen, Kommuninvest Ekonomisk förening, och publiceras 
2021–04–15 på www.kommuninvest.se.

Nya och ändrade lagar, standarder och tolkningar
Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) 
har tagit fram en teknisk standard om ett enhetlig elektroniskt 
rapporteringsformat (ESEF). Den har antagits av EU-kommissi-
onen som en delegerad förordning (2018/815) och trädde i kraft 
den 18 juni 2019. Förordningen skulle börja tillämpas på års- 
och koncernredovisningar som innehåller finansiella rapporter 
för räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2020 eller senare. 
Beslut har fattats inom EU att ge medlemsstaterna rätt att 
skjuta upp rapporteringen enligt ESEF ett år. En lagändring 
föreslås träda i kraft den 15 mars 2021 med tillämpning från 
och med 1 januari 2021 som innebär att den första rapporter-
ingen enligt ESEF sker av årsredovisningen avseende 2021. 
Kommuninvest i Sverige AB kommer av det skälet inte att upp-
rätta en årsredovisning för 2020 enligt ESEF. 

I januari 2020 antog EU ändringar av IFRS 9, IAS 39 och IFRS 
7 till följd av reformen för nya referensräntor. Ändringarna syf-
tar till att minimera oönskade effekter som kan uppstå under 
tiden reformen av nya referensräntor pågår och innebär vissa 
lättnader i säkringsredovisningen samt nya upplysningskrav. 
Ändringarna innebär att Bolaget kan fortsätta tillämpa säk-
ringsredovisning trots eventuell ineffektivitet som kan upp-
komma i säkringsredovisningen som en konsekvens av föränd-
ringen i hur Stibor och övriga IBOR bestäms och/eller en 
eventuell ersättning av Stibor/övriga IBOR med en riskfri ränta. 
Vidare innebär ändringar i IFRS 7 att ytterligare upplysnings-
krav införts, se not 3 och not 17.

Övriga nya eller ändrade lagar, standarder och tolkningar 
som har införts under året har inte haft någon väsentlig påver-
kan på Kommuninvests resultat, ställning, upplysningar, kapi-
talkrav, kapitalbas eller stora exponeringar.

Nya och ändrade lagar, standarder och tolkningar som ej trätt i 
kraft
Kommuninvest följer utvecklingen av den pågående reformen 
av nya referensräntor och dess påverkan på redovisnings-  
standarder. 

För närvarande bedöms inga nya och ändrade lagar, stan-
darder och tolkningar som ännu ej trätt i kraft ha någon 
väsentlig påverkan på Kommuninvests resultat, ställning, upp-
lysningar, kapitalkrav, kapitalbas eller stora exponeringar.

Väsentliga bedömningar och antaganden
Vid upprättande av årsredovisningen görs bedömningar och 
antaganden som påverkar redovisning och tilläggsupplys-
ningar. De viktigaste bedömningarna vid tillämpning av redo-
visningsprinciper utgör hur finansiella instrument klassificeras 
och värderas enligt vad som redogörs för nedan i avsnittet 
Finansiella instrument. 

För tillgångar och skulder värderade till verkligt värde 
påverkas värdet av bedömningen av om tillgängliga marknads-
priser är baserade på en aktiv marknad. Vid fastställandet av 
verkligt värde för finansiella instrument som ej handlas på en 
aktiv marknad tillämpas värderingstekniker och därvid görs 
antaganden som kan vara förenade med osäkerhet. I not 25 
beskrivs hur verkligt värde för finansiella instrument beräknas 
inklusive väsentliga antaganden, osäkerhetsfaktorer samt 
känslighetsanalys. Redovisningen har upprättats på basis av 
upplupet anskaffningsvärde med undantag för en betydande 
del av Bolagets finansiella tillgångar och skulder som redovisas 
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till verkligt värde vid bristande överensstämmelse eller till upp-
lupet anskaffningsvärde med justering för verkligt värde avse-
ende den risk som är föremål för säkringsredovisning. Se vidare 
avsnittet om Finansiella instrument samt not 25.

Bedömning har gjorts gällande Kommuninvests affärs- 
modell för finansiella tillgångar som är att hålla tillgångarna 
till förfall. Under året har ingen förändring skett gällande 
affärsmodellens syfte och bedömningen är att affärsmodellen 
har både efterlevts under året och dess syfte att erhålla kon-
traktuella kassaflöden kvarstår. I bedömningen har inkluderats 
att tillgångarnas syfte i Bolagets Finanspolicy är oförändrad 
samt en utvärdering av årets försäljningar. För mer information 
om nettoresultat av finansiella tillgångar se not 6.

Kommuninvest beräknar förväntade kreditförluster i enlig-
het med IFRS 9 på finansiella tillgångar värderade till upplupet 
anskaffningsvärde. Vid beräkning av förväntade kreditför-  
luster används bland annat framåtblickande scenarion och 
antaganden. Metoden för att fastställa förväntade kreditförlus-
ter är därmed förenad med osäkerhet. I not 3 redogörs för 
metodvalen och dess antaganden.

Funktionell valuta och rapporteringsvaluta
Kommuninvests funktionella valuta är svenska kronor och de 
finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor. Samtliga 
belopp, om inte annat anges, är avrundade till närmaste  
miljontal.

Transaktioner i utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella 
valutan till den valutakurs som föreligger på transaktions- 
dagen. Monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta räk-
nas om till den funktionella valutan enligt den valutakurs som 
föreligger på balansdagen. Valutakursdifferenser som uppstår 
vid omräkningarna redovisas i resultaträkningen.

Dotterföretag
Andelar i dotterföretag redovisas enligt anskaffningsvärde-
metoden.

Ränteintäkter och räntekostnader
Ränteintäkter och räntekostnader som presenteras i resultat-
räkningen består av:

• Räntor på finansiella tillgångar och skulder som värderas 
till upplupet anskaffningsvärde.

• Räntor från finansiella tillgångar och skulder som värd-
eras till verkligt värde via resultaträkningen.

• Räntor på derivat som är säkringsinstrument och för vilka 
säkringsredovisning tillämpas.

Ränteintäkter och räntekostnader på utlåning, räntebärande 
värdepapper, skulder till kreditinstitut samt derivat beräknas 
och redovisas med tillämpning av effektivräntemetoden.  
I ränteintäkter och räntekostnader inkluderas i förekommande 
fall periodiserade belopp avseende transaktionskostnader.

Ränteintäkter enligt effektivräntemetoden består av ränte-
intäkter på utlåning och placeringar samt ränteintäkter och 

Not 2 forts. 

räntekostnader från derivat som säkrar utlåning och place-
ringar.

Räntekostnader enligt effektivräntemetoden består av  
räntekostnader på upplåning samt ränteintäkter och ränte-
kostnader från derivat som säkrar upplåningen.

Kommuninvest beviljar utlåning med negativ ränta, denna 
negativa ränteintäkt redovisas som räntekostnad.

I övriga ränteintäkter och övriga räntekostnader ingår bland 
annat ränta på ställd och erhållen säkerhet samt kostnader för 
rating och upplåningsprogram.

För mer information om ränteintäkter och räntekostnader 
se not 4.

Provisionskostnader
Provisionskostnader består av kostnader för mottagna tjänster 
såsom depåavgifter, betalningsförmedlingsprovisioner och  
värdepappersprovisioner.

Nettoresultat av finansiella transaktioner
Nettoresultat av finansiella transaktioner innehåller de realise-
rade och orealiserade värdeförändringar som uppstått med 
anledning av finansiella transaktioner. Nettoresultat av finan-
siella transaktioner består av:
•  Orealiserade förändringar i verkligt värde på de tillgångar 

och skulder som värderas till verkligt värde via resultat-  
räkningen, fördelat på handel, obligatoriskt eller genom 
tillämpning av verkligt värde optionen.

•  Orealiserade förändringar i verkligt värde på derivat där 
säkringsredovisning av verkligt värde tillämpas.

•  Orealiserade förändringar i verkligt värde på säkrad post 
med avseende på säkrad risk i säkring av verkligt värde.

•  Realisationsresultat från avyttring av finansiella tillgångar 
och skulder.

• Valutakursförändringar.

Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inklu-
derar på tillgångssidan utlåning, utlåning till kreditinstitut, 
räntebärande värdepapper, derivat samt övriga finansiella till-
gångar. Bland skulder och eget kapital återfinns skulder till 
kreditinstitut, emitterade värdepapper, derivat samt övriga 
finansiella skulder. För mer information, se not 25.

Redovisning i och borttagande från balansräkningen
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balans-  
räkningen när Kommuninvest blir part enligt instrumentets 
avtalsmässiga villkor.

En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när de 
avtalsenliga rättigheterna till kassaflödena från den finansiella 
tillgången upphör eller vid en överföring av den finansiella till-
gången och Kommuninvest i samband med detta överför i allt 
väsentligt samtliga av de risker och fördelar som är förknip-
pade med ägande av den finansiella tillgången. En finansiell 
skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet 
fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Detsamma gäller för del av 
en finansiell skuld.

En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och 
redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen endast när det 
föreligger en legal rätt att kvitta beloppen samt när det förelig-
ger avsikt att reglera posterna med ett nettobelopp eller att 
samtidigt realisera tillgången och reglera skulden. Förvärv och 
avyttring av finansiella instrument redovisas på affärsdagen, 
som utgör den dag då Bolaget förbinder sig att förvärva eller 
avyttra instrumentet.
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Finansiella instrument redovisas initialt till instrumentets 
verkliga värde med beaktande av transaktionskostnader, för-
utom de tillgångar och skulder som återfinns i kategorin finan-
siella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via 
resultaträkningen, vilka värderas till verkligt värde utan beak-
tande av transaktionskostnader.

Klassificering och värdering av finansiella instrument 
Finansiella tillgångar klassificeras utifrån Bolagets affärs- 
modell. Affärsmodellen identifieras på portföljnivå och åter-
speglar hur portföljens finansiella tillgångar hanteras tillsam-
mans i syfte att uppnå ett specifikt affärsmål.

Möjliga affärsmodeller för finansiella tillgångar är:
• Hålla till förfall. 
• Hålla till förfall och sälja.
• Innehav för handel eller utvärdering på verkligt värde basis.

Kommuninvests finansiella tillgångar delas in i tre portföljer; 
utlåningsportfölj, likviditetsportfölj och övrigt. Samtliga port-
följer bedöms ha samma affärsmål, att erhålla kontraktuella 
kassaflöden, och affärsmodellen är att hålla till förfall. För att 
säkerställa att kassaflöden enbart består av kapitalbelopp och 
ränta på kapitalbelopp genomförs SPPI-test löpande på Bola-
gets nya tillgångar. Kommuninvest har per den 31 december 
2020 ingen tillgång som har fallerat SPPI-testet. Klassifice-
ringen av affärsmodell och utfall av SPPI-testet påverkar Bola-
gets värdering av finansiella tillgångar. 

Finansiella instrument kan värderas enligt kategorierna:
• Upplupet anskaffningsvärde.
• Verkligt värde via övrigt totalresultat.
• Verkligt värde via resultaträkningen uppdelat på handel, obli-
gatorisk eller verkligt värde option.

Finansiella skulder redovisas till upplupet anskaffningsvärde 
när bristande överensstämmelse inte existerar. Vid bristande 
överensstämmelse värderas finansiella skulder till verkligt 
värde via resultaträkningen.

Upplupet anskaffningsvärde 
När affärsmodellen för finansiella tillgångar är att hålla till 
förfall och kassaflöden enbart består av kapitalbelopp och 
ränta på kapitalbelopp, det vill säga klarar SPPI-testet, ska de 
finansiella tillgångarna värderas till upplupet anskaffnings-
värde. Det innebär att upplupet anskaffningsvärde är basen för 
Kommuninvests värdering av finansiella tillgångar eftersom 
affärsmodellen för Kommuninvests samtliga tillgångar är att 
hålla till förfall och samtliga tillgångar bedöms ha kassaflöden 
enbart bestående av kapitalbelopp och ränta på kapitalbelopp. 

Finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde 
när bristande överensstämmelse inte existerar.

Verkligt värde via övriga totalresultat
Kommuninvest har ingen affärsmodell med syfte att både hålla 
till förfall och sälja och därmed heller inga finansiella instru-
ment i värderingskategorin verkligt värde via övrigt total- 
resultat.

Verkligt värde via resultaträkningen 
Värderingskategorin verkligt värde via resultaträkningen delas 
upp på handel, obligatorisk och verkligt värde option. 

Kommuninvests derivat som innehas för ekonomisk  
säkring, men som ej ingår i säkringsredovisning, redovisas 

under värderingskategorin handel för skuldderivat och obliga-
torisk för tillgångsderivat. 

Om Kommuninvest har en finansiell tillgång som fallerar 
SPPI-testet värderas det instrumentet inom kategorin obligato-
risk verkligt värde via resultaträkningen. 

Kommuninvest tillämpar verkligt värde optionen när bris-
tande överensstämmelse har identifierats. Bristande överens-
stämmelse uppstår när ett instrument säkrats med ett eller flera 
derivatkontrakt för att minimera marknadsrisker utan att  
säkringsredovisning tillämpas. Eftersom derivat värderas till 
verkligt värde via resultaträkningen men inte den säkrade pos-
ten uppstår en bristande överensstämmelse. När så är fallet 
värderas även den ekonomiskt säkrade posten till verkligt värde 
via resultaträkningen genom verkligt värde optionen. Det 
skulle leda till bristande överensstämmelse i redovisningen om 
derivatet värderades till verkligt värde via resultaträkningen 
men inte dess säkrade post. 

Finansiella skulder i kategorin verkligt värde via resultat-
räkningen avser främst upplåning i fast ränta samt strukture-
rad upplåning, det vill säga upplåning som är uppsägningsbar 
och/eller har kupongbetalning som är rörlig men inte kopplad 
till interbankränta. 

Anledningen till att upplåning i fast ränta identifierats till 
denna kategori är att dessa upplåningar säkras ekonomiskt 
med ett derivat utan att säkringsredovisning tillämpas. Det 
skulle leda till bristande överensstämmelse om derivatet värde-
rades till verkligt värde via resultaträkningen, men inte dess 
upplåning.

Anledningen till att strukturerad upplåning identifierats till 
denna kategori är att upplåningen innehåller väsentliga inbäd-
dade derivat och att det medför att det i en betydande utsträck-
ning minskar inkonsekvenser i värdering av fristående derivat 
och upplåning.

Säkringsredovisning 
Kommuninvest tillämpar IAS 39 när det gäller säkrings-  
redovisning. 

För att uppnå en rättvisande bild av verksamheten tillämpar 
Kommuninvest, där möjligheten finns, säkringsredovisning av 
verkligt värde för de tillgångar och skulder som har säkrats 
med ett eller flera finansiella instrument. Den säkrade risken är 
risken för förändring i verkligt värde till följd av förändringar i 
swapräntan. 

All eventuell ineffektivitet redovisas i resultaträkningen. 
Om en säkringsrelation inte uppfyller kraven på effektivitet 
avbryts säkringsrelationen och tillgången/skulden redovisas till 
upplupet anskaffningsvärde och den ackumulerade värdeför-
ändringen på tillgången/skulden periodiseras över återstående 
löptid. Kommuninvests säkringsrelationer har bedömts vara 
effektiva.

Transaktionsmatchad säkring
Den säkrade posten, som är en fastränteupplåning eller -utlå-
ning, värderas utifrån förändringar i verkligt värde med avse-
ende på den risk som säkrats. Som säkringsinstrument använ-
der Kommuninvest ränte- och valutaränteswappar. I 
balansräkningen redovisas värdeförändringen på den säkrade 
risken på den säkrade posten på samma rad i balansräkningen 
som den säkrade posten. Både värdeförändring på den säkrade 
posten samt säkringsinstrumentet redovisas i resultaträk-
ningen under nettoresultat av finansiella transaktioner. 

Not 2 forts. 
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Portföljsäkring 
Den säkrade posten härstammar från en portfölj av fast-  
ränteutlåningar baserad på förfallodag. Den säkrade posten 
värderas om till verkligt värde med avseende på säkrad risk. 
Värdet på den säkrade risken redovisas på separat rad i balans-
räkningen som Värdeförändring på räntesäkrad post i portfölj-
säkring. Som säkringsinstrument använder Kommuninvest 
ränteswappar vars villkor överensstämmer med den säkrade 
posten. Både värdeförändring på den säkrade posten samt  
säkringsinstrumentet redovisas i resultaträkningen under  
nettoresultat av finansiella transaktioner.

Kreditförluster och nedskrivningar av finansiella instrument 
Kommuninvest beräknar förväntade kreditförluster enligt 
IFRS 9. Förlustreserveringar görs även på åtaganden utanför 
balansräkningen, vilka för Kommuninvest består av beviljade 
ej utbetalda lån, likviditetsgarantier samt byggkreditiv. Kom-
muninvest har inga realiserade kreditförluster.

Den särskilda ställningen i den svenska konstitutionen och 
den kommunala beskattningsrätten gör att kommuner och 
regioner inte kan försättas i konkurs. Inte heller kan de upp-
höra att existera på annat sätt. Det är också förbjudet att pant-
sätta kommunal egendom vilket innebär att kommunerna och 
regionerna med hela sin skattekraft och samtliga tillgångar 
svarar för ingångna förbindelser.

Förändringar i förväntade kreditförluster redovisas i resul-
taträkningen på raden Kreditförluster, netto. I balansräk-
ningen redovisas förväntade kreditförluster som en nedskriv-
ning av tillgångens redovisade värde på tillgångar som enligt 
IFRS 9 är föremål för nedskrivningar. Förlustreserveringar på 
åtaganden utanför balansräkningen redovisas som avsättning i 
balansräkningen. 

Under 2020 har förändringar skett i modellen för att 
beräkna förväntade kreditförluster. För information om kredit-
förluster och beräkningsmodell se not 3 och för resultateffekt 
av kreditförluster se not 10. 

Immateriella tillgångar 
Immateriella tillgångar redovisas till anskaffningsvärde efter 
avdrag för ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.

Avskrivningar redovisas i resultaträkningen linjärt över den 
immateriella tillgångens beräknade nyttjandeperiod från och 
med den månad tillgången anskaffas och därmed nyttjas. Nytt-
jandeperioderna omprövas minst årligen. Den beräknade nytt-
jandeperioden är 5 år.

Materiella tillgångar 
Materiella tillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen 
om det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer 
att komma Kommuninvest till förfogande och anskaffnings-
värdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Materiella tillgångar redovisas till anskaffningsvärde efter 
avdrag för ackumulerade avskrivningar. Det redovisade värdet 
för en materiell anläggningstillgång tas bort ur balansräk-
ningen vid utrangering eller avyttring eller när inga framtida 
ekonomiska fördelar väntas från användning eller utrangering/
avyttring av tillgången. Vinst eller förlust som uppkommer vid 
avyttring eller utrangering av en tillgång utgörs av skillnaden 
mellan försäljningspriset och tillgångens redovisade värde med 
avdrag för direkta försäljningskostnader. Vinst/förlust redovi-
sas som övrig rörelseintäkt/kostnad.

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjan-
deperiod från och med den månad tillgången anskaffas och 
därmed nyttjas. Kommuninvests beräknade nyttjandeperioder 
för inventarier är 3 alternativt 5 år. För konstföremål som ingår 
i balansräkningen görs ingen avskrivning. 

Pensionering genom försäkring 
Kommuninvests pensionsplaner för kollektivavtalade tjänste-
pensioner är tryggade genom försäkringsavtal med Alecta.

Enligt IAS 19 är en avgiftsbestämd plan en plan för ersätt-
ningar efter avslutad anställning enligt vilka företaget betalar 
fastställda avgifter till en separat juridisk enhet och inte har 
någon rättslig eller informell förpliktelse att betala ytterligare 
avgifter om den juridiska enheten inte har tillräckliga till-
gångar för att betala alla ersättningar till anställda som hänför 
sig till anställdas tjänstgöring under innevarande period och 
tidigare. En förmånsbestämd pensionsplan definieras som 
annan plan för ersättningar efter avslutad anställning än 
avgiftsbestämd plan.

Pensionsplanen för Kommuninvests anställda har bedömts 
vara en avgiftsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare. 
Kommuninvests pensionsinbetalningar redovisas som en kost-
nad i resultaträkningen i den takt de intjänas genom att de 
anställda utfört tjänster åt Kommuninvest under en period. 
Premier betalas till Alecta baserat på aktuell lön.

Beträffande pensionsvillkor för ledande befattningshavare 
har Kommuninvest beslutat följa de principer som redovisas i 
regeringens riktlinjer för ledande befattningshavare för statligt 
ägda bolag (april 2009). Bolaget betalar en premiebestämd 
pensionsförsäkring motsvarande 30 procent av VD:s och 
ledande befattningshavares pensionsgrundande lön dock 
längst till och med 65 års ålder. 

Årets kostnader för försäkringspremier framgår av not 8.

Allmänna administrationskostnader
Allmänna administrationskostnader omfattar personalkostna-
der, inklusive löner och arvoden, pensionskostnader, arbets- 
givaravgifter och andra sociala avgifter samt inhyrd personal, 
utbildningskostnader och övriga personalkostnader. Övriga 
kostnader som ingår i de administrativa kostnaderna är resolu-
tionsavgift, konsult-, lokal-, IT-, rese-, rating-, marknadsdata-
kostnader samt övriga kostnader. För mer information se not 8. 

Övriga rörelseintäkter 
Övriga rörelseintäkter består främst av finansförvaltnings-
tjänsten KI Finans som Kommuninvest tillhandahåller till 
medlemmarna i Kommuninvest Ekonomisk förening. De med-
lemmar som har valt att använda denna tjänst betalar en årsav-
gift till Kommuninvest, vilken redovisas under övriga rörelse-
intäkter.

Intäkterna från KI Finans redovisas sedan 1 januari 2018 
under IFRS 15 och Kommuninvest redovisar en intäkt för KI 
Finans under avtalsperioden när kund har rätt till åtkomst av 
tjänsten, vilket innebär att intäkt för finansförvaltningstjäns-
ten periodiseras över kalenderåret. Löpande utgifter relaterade 
till KI Finans kostnadsförs. För mer information, se not 7.

Övriga rörelsekostnader
Som övrig rörelsekostnad redovisas främst kostnader för mark-
nadsföring och försäkring.

Not 2 forts. 
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Not 2 forts. 

Eventualförpliktelser
Upplysningar om eventualförpliktelser lämnas när det finns ett 
möjligt åtagande som härrör från inträffade händelser och vars 
förekomst bekräftas endast av en eller flera osäkra framtida 
händelser eller när det finns ett åtagande som inte redovisas 
som en skuld eller avsättning på grund av att det inte är troligt 
att ett utflöde av resurser kommer att krävas.

Leasing
Bolaget tillämpar undantaget i RFR 2 gällande redovisning av 
leasing och tillämpar därmed inte IFRS 16 i juridisk person. 
Leasingavgifterna redovisas som kostnad linjärt över leasing-
perioden. För mer information om leasing, se not 8. 

Skatter 
Under Skatt på årets resultat redovisas aktuell skatt och upp-
skjuten skatt. Inkomstskatter redovisas i resultaträkningen för-
utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot övrigt 
totalresultat eller eget kapital varvid även tillhörande skatte- 
effekt redovisas i övrigt totalresultat eller i eget kapital.

Aktuell skatt är skatt som ska betalas avseende aktuellt år. 
Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare 
perioder.

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden 
med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade 
och skattemässiga värden på tillgångar och skulder.

Koncernbidrag
Kommuninvest redovisar lämnade koncernbidrag till moderfö-
retag direkt mot eget kapital. Erhållna koncernbidrag redovisas 
i resultaträkningen under erhållna utdelningar.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen är framtagen med indirekt metod. Kassa-
flöden redovisas indelade i in- och utbetalningar från den 
löpande verksamheten, investeringsverksamheten samt  
finansieringsverksamheten. I den löpande verksamheten ingår 
främst förändring i utlånings- och likviditetsportföljen. Inves-
teringsverksamheten innefattar investeringar i materiella och 
immateriella tillgångar. Finansieringsverksamheten visar emis-
sion samt förfall/återköp av emitterade värdepapper. Kommun-
invest tillämpar undantagsregeln i IAS7:23 och nettoredovisar 
emissioner kortare än 3 månader. I finansieringsverksamheten 
ingår även nyemission samt förändring av koncernskuld.

Segmentrapportering
Kommuninvest upprättar inte segmentrapportering då enbart 
ett segment, utlåning till medlemmarna, finns. All verksamhet 
bedrivs i Sverige och alla kunder har sin hemvist i Sverige. 
Kommuninvest har ingen kund som står för mer än, eller lika 
med, 10 procent av intäkterna. 

Not 3 Risk- och kapitalhantering

Kommuninvests huvuduppdrag är att säkerställa tillgång till 
stabil och effektiv upplåning för kommunsektorn. Detta inne-
bär att med utgångspunkt i kundernas behov låna upp pengar 
på den finansiella marknaden. Verksamhetsmodellen innebär 
att Bolaget är utsatt för risker. Bolagets mål, principer och 
metoder för att hantera dessa risker samt metoder för att mäta 
risken presenteras nedan (se även sidorna 37–41 för en övergri-
pande beskrivning av Bolagets riskprofil och riskorganisation 
samt den separata Risk- och kapitalhanteringsrapport som 
finns på www.kommuninvest.se). Inom varje riskområde fram-
går även aktuell exponering samt beräknat kapitalbehov.

Kreditrisk
Med kreditrisk avses risken för förlust till följd av en motparts 
oförmåga att infria sina förpliktelser i rätt tid. Kreditrisk upp-
står på olika sätt i Bolagets verksamhet och delas upp i tre 
områden: kreditgivningsrisk som uppstår i utlåningsverksam-
heten, emittentrisk som uppstår i Bolagets likviditetsreserv och 
motpartsrisk som uppstår när Bolaget använder sig av derivat. 

Styrelsen fastställer minst årligen begränsningar för samt-
liga placerings- och derivatmotparter där begränsningen avser 
Bolagets totala exponering mot motparten. Ytterligare 
begränsningar bestäms av VD utifrån motpartens kreditvärdig-
het. När Bolaget bedömer vilka placerings- och derivatmotpar-
ter som ska godkännas, samt de krav som ska ställas på dessa, 
tas hänsyn till motpartens kreditvärdighet inklusive ägarför-
hållanden, verksamhetens inriktning och omfattning samt 
finansiell stabilitet.
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Bolagets kreditriskexponeringar framgår av tabellen nedan.

Kreditriskexponering 2020 2019

Redovisat 
brutto- 

värde

Förväntade 
kredit-

förluster
Redovisat 

värde1

Riskvägt 
expone- 

ringsvärde
Kapital- 

krav

Redovisat 
brutto- 

värde

Förväntade 
kredit-

förluster
Redovisat 

värde1

Riskvägt 
expone- 

ringsvärde
Kapital- 

krav

Kreditgivning
Utlåning till kommuner och  
kommunala bolag2 445 794,7 –5,9 445 788,8 – – 408 235,9 –17,8 408 218,1 – –

– Riskklass 1 265 293,8 –3,5 265 290,3 – – 251 135,4 –10,5 251 124,9 – –

– Riskklass 2 156 148,5 –2,1 156 146,4 – – 136 210,9 –6,3 136 204,6 – –

– Riskklass 3 21 414,0 –0,3 21 413,7 – – 13 253,9 –0,6 13 253,3 – –

– Riskklass 4 2 938,4 0,0 2 938,4 – – 7 635,7 –0,4 7 635,3 – –

Placeringar

Belåningsbara 
statsskuldförbindelser 28 036,0 –0,8 28 035,2 – – 17 686,8 –0,5 17 686,3 – –

– AAA 28 036,0 –0,8 28 035,2 – – 14 900,9 –0,5 14 900,4 – –

– AA – – – – – 2 785,9 – 2 785,9 – –

Kassa och tillgodohavanden hos 
centralbanker 18 931,9 –0,7 18 931,2 811,1 0,0 811,1 – –

– AAA 18 931,9 –0,7 18 931,2 – – 811,1 0,0 811,1 – –

Obligationer och ränte– 
bärande värdepapper 13 822,9 0,0 13 822,9 7 722,6 – 7 722,6 – –

– AAA 12 054,9 – 12 054,9 – – 6 308,3 – 6 308,3 – –

– AA 1 768,0 0,0 1 768,0 – – 1 414,3 – 1 414,3 – –

Utlåning till kreditinstitut 1 669,9 -0,3 1 669,6 258,0 20,6 21 917,6 –0,4 21 917,2 2 045,4 163,6

– AAA 379,7 – 379,7 0,0 0,0 20 042,6 – 20 042,6 1 664,8 133,2

– AA 480,2 -0,1 480,1 96,0 7,7 1 875,0 –0,4 1 874,6 380,6 30,4

– A 810,0 -0,2 809,8 162,0 12,9 – – – – –

Derivat
Derivat1 2 429,4 - 2 429,4 – – 11 967,0 – 11 967,0 – –

– AA 477,7 - 477,7 – – 4 451,7 – 4 451,7 – –

– A 1 572,6 - 1 572,6 – – 6 742,3 – 6 742,3 – –

– BBB 379,1 - 379,1 – – 773,0 – 773,0 – –

Övriga tillgångar
Övriga tillgångar 16 686,5 – 16 686,5 102,3 8,2 2 998,4 – 2 998,4 658,4 52,7

Åtaganden utanför 
balansräkningen
Utställda lånelöften2 355,3 – 355,3 – – 976,6 –0,1 976,5 – –

Beviljad, ej utbetald utlåning2 1 859,1 – 1 859,1 – – 1 618,8 –0,0 1 618,8 – –

Totalt (inkl. poster utanför 
balansräkningen) 529 585,7 –7,7 529 578,0 360,3 28,8 473 934,8 –18,8 473 916,0 2 703,8 216,3

1)  Det redovisade värdet motsvarar maximal kreditriskexponering, utan hänsyn till erhållna säkerheter eller andra former av kreditförstärkning.
För information om erhållna säkerheter, se avsnitt Motpartsrisk på sidan 69.

2) Mot säkerhet av kommunal borgen. För definition av Riskklass 1–4, se avsnitt Kreditgivningsrisk på sidan 68.

Förväntade kreditförluster (ECL) 
Kommuninvest beräknar i enlighet med IFRS 9 förväntade  
kreditförluster. Beslut om de metoder som används i dessa 
beräkningar tas i Bolagets Kreditriskkommitté som samman-
träder kvartalsvis. Den dagliga uppföljningen och implemen-
teringen av Kreditgruppens beslut görs av Ekonomiavdelningen 
samt avdelningen för Risk och Kontroll. Förändringar av kre-
ditrisken följs dagligen.

Kreditriskexponering
Kommuninvest är exponerat mot kreditrisker genom sin lik-
viditetsreserv, sin utlåningsportfölj och genom poster utanför 
balansräkningen. Likviditetsreserven består av placeringar i 
stater och statligt relaterade motparter, såsom delstater,  
kommuner och kreditinstitut liknande Kommuninvest. 

Kommuninvests utlåningsportfölj består av utlåning till 
kommuner och regioner (medlemmar i Föreningen) samt bolag, 
kommunalförbund och andra entiteter där medlemmarna har 
ett majoritetsinflytande (kommunal borgen). 

Poster utanför balansräkningen består av nyutlåning som 
avtalats men ännu ej betalats ut, byggkreditiv och likviditets-
garanti.

Not 3 forts. 
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Beräkning av ECL 
Vid beräkningen av förväntade kreditförluster (ECL) multiplice-
ras exponering vid fallissemang (EAD) med den proportion som 
anger förlust vid fallissemang (LGD). Detta multipliceras sedan 
med sannolikheten för fallissemang (PD). 

ECL = PD * LGD * EAD
ECL uppdateras på daglig basis och de tre faktorerna, samt 

fasallokering, följs löpande. Kvartalsvis görs en samlad bedöm-
ning av periodens utveckling samt eventuellt behov av justering 
av modellen. 

Förväntad löptid i ECL-beräkningen
ECL beräkningen kan göras över olika perioder och dessa varie-
ras beroende på utveckling av motparters kreditvärdighet. När 
ett kontrakt inleds är det i fas 1. ECL beräknas då med utgångs-
punkt i att fallissemang kan inträffa under de kommande 12 
månaderna. Skulle en motpart, på grund av förhöjd kreditrisk, 
klassificeras i fas 2 utgår beräkningen istället från hela den 
återstående löptiden. Vid fallissemang flyttas exponeringen till 
fas 3. För Bolagets utlåning tillämpas indikatorer för att 
löpande följa utvecklingen av kreditrisken. Samtliga kredit-
exponeringar är i nuläget i fas 1.

För likviditetsreserven nyttjar Kommuninvest regelverkets 
undantag för låg kreditrisk. Detta med stöd i likviditets- 
reservens kreditriskprofil och goda kreditkvalitet.  
Kommuninvest definierar låg kreditrisk som ett kreditbetyg 
från Moody’s om lägst Baa3 och S&P Global Ratings om lägst 
BBB–. Kommuninvest har för närvarande endast placeringar i 
motparter med god kreditkvalitet, vilka är stater eller har stat-
lig relation. 

Vid negativa förändringar i kreditbetyg görs kvalitativa 
bedömningar för att fastställa om det skett en signifikant 
ökning i kreditrisk. Under förutsättning att ingen signifikant 
ökning bedöms ha inträffat, och kreditbetyget klarar Bolagets 
krav för låg kreditrisk, består tillgången i fas 1. 

Definition av fallissemang
All utlåning som inte sker direkt till medlemmar kräver en  
proprieborgen för hela kreditbeloppet från en eller flera  
medlemmar. 

Kommuninvests definition av ett fallissemang är i linje  
med de riktlinjer som Europeiska Bankmyndigheten (EBA)  
tagit fram och innebär att en motpart fallerat när minst en  
av följande situationer inträffat:
•  Kommuninvest anser det osannolikt att motparten till fullo 

kommer att kunna fullgöra sina förpliktelser. 
•  Någon av motpartens förpliktelser gentemot Kommuninvest 

är förfallen till betalning sedan mer än 90 dagar. 

Innan exponeringen ska anses som fallerad ska Kommuninvest 
genomföra en expertbedömning. Denna ska bedöma om en  
så kallad teknisk förfallosituation har uppstått, vilket grundas 
på EBAs riktlinjer. Om exponeringen är direkt mot en medlem 
(kommun eller region) motiveras den fördjupade analysen 
framförallt av kommunernas grundlagsskyddade roll i sam-
hället - som bland annat omfattar beskattningsrätt - vilket 
leder till att en kommun i praktiken inte kan försättas i kon-
kurs. 

Not 3 forts. 

Fastställande av försämrad kreditkvalitet
Kommuninvest använder en uppsättning indikatorer för att 
löpande följa utvecklingen av kreditrisken i utlåningsportföljen. 
Indikatorernas funktion är att påvisa om det sker en förändring 
i sannolikhet för fallissemang som ska leda till förflyttning  
mellan kreditriskfaserna utifrån gränsvärden. 

Kommuninvest använder dels kvantitativa och dels kvalita-
tiva indikatorer för den löpande uppföljningen av utlånings-
portföljen. De kvantitativa indikatorerna består av rating från 
ratinginstitut och information från kreditupplysnings- 
leverantör (riskscore, riskprognos och betalningsföreläggande) 
samt Kommuninvests interna riskvärdesmodell för bedömning 
av utlåningsmotparter. För de kvantitativa indikatorerna finns 
fastställda gränsvärden och överträdelser följs upp. Det finns 
också ett gränsvärde som innebär att en tillgång kommer att 
flyttas till fas 2 om en betalning är försenad med mer än 30 
dagar. De kvalitativa indikatorerna består av omstrukturering 
av lånevillkor. Innan en enskild motpart flyttas till fas 2 ska en 
särskild bedömning göras för att belysa bakomliggande  
orsaker och motpartens övergripande återbetalningsförmåga. 
De finansiella tillgångarnas kreditkvalitet fastställs i Kredit-
riskkommittén.

Kommuninvest har aldrig lidit någon faktisk kreditförlust, 
inte modifierat betalningsflöden och inte omförhandlat ett 
befintligt avtal under Bolagets drygt 30-åriga historia.

I proprieborgen regleras medlemmarnas ansvar för Bolaget. 
Mot bakgrund av ovanstående har Bolaget inte några specifika 
principer för bortskrivningar. 

Sannolikhet för fallissemang (PD)
Kommuninvest har hittills inte har lidit något fallissemang, 
varken materialiserat eller tekniskt. Bolaget har därför inget 
eget empiriskt data att utgå ifrån för beräkning av PD. Istället 
tillämpar Bolaget S&P Global Ratings databas eftersom den är 
lämplig för så kallade low-default finansiella institut. 

Den PD som används för beräkning av förväntade kreditför-
luster är ett viktat genomsnitt av tre olika makroscenarier  
(normalt, medellågt samt medelhögt konjunkturläge). Grund-
data för historiska fallissemang hämtas från S&P Global 
Ratings för att sedan kalibreras för varje enskilt scenario.  
Scenariot med normalt konjunkturläge baseras på observerade 
värden av makrofaktorerna som ingår i modellen, medan  
scenariot med medellågt konjunkturläge baseras på en hist-
oriskt låg percentil för makrofaktorernas värden och vice versa 
för scenariot med medelhögt konjunkturläge. 

Vid beräkning av förväntade kreditförluster i likviditets-
reserven tilldelas PD utifrån emittentens rating. Vid beräkning 
av ECL i utlåningsportföljen tilldelas PD utifrån en interpolering 
mellan den högsta och lägsta observerade ratingen. För inter-
poleringen av utlåningsmotpartens rating används Kommun-
invests interna riskvärdesmodell. 

För utlåningsportföljen fastställer Kommuninvest PD på 
motpartsnivå och inte på transaktionsnivå. Detta motiveras av 
att villkoren för all utlåning är identisk och det inte finns någon 
hierarkisk ordning av krediter som getts till en motpart. Med 
andra ord kommer en försämrad kreditkvalitet att påverka 
motpartens samtliga transaktioner.
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Kvantitativ indata
Kvantitativa indata till beräkning av förväntade kreditförluster återfinns i tabellen nedan..

Not 3 forts. 

Känslighetsanalys
Känslighetsanalysen för de makroekonomiska faktorerna  
återfinns i tabellen nedan och gäller endast Bolagets utlånings-
portfölj. Tabellen visar hur ECL påverkas vid stress av de makro-
ekonomiska faktorerna, givet Bolagets nutida scenarioviktning 
(Grundscenario 60 procent, Positivt 20 procent, Negativt  
20 procent).

Makroscenarier
Förändring i 

ECL, % 

BNP: -2%; Arbetslöshet: +34%; Energiindex: -32%; Icke-
energi index: -14% OMX Index: -7%; Nedgraderingar: +174% 173,0

BNP: -0,3%; Arbetslöshet: +10%; Energiindex: -13%; Icke-
energi index: -8% OMX Index: +0,6%; Nedgraderingar: +99% –3,0

BNP: +1,6%; Arbetslöshet: +4%; Energiindex: -7%; Icke-
energi index: -4% OMX Index: +0,9%; Nedgraderingar: +35% –37,0

BNP: +2%; Arbetslöshet: +2,5%; Energiindex: -3%; Icke-
energi index: -1,9% OMX Index: +2%; Nedgraderingar: +23% –41,0

Eftersom samtliga exponeringar är i fas 1 är det endast ett års 
PD som påverkar Bolagets förväntade kreditförluster, och  
känslighetsanalys utförs på ett års horisont i huvudscenariot.

Förlust vid fallissemang (LGD)
För förlust vid fallissemang används schablonvärden som  
appliceras utifrån motpartstyp.

Makroekonomisk faktor Scenario 2021, % 2022, % 2023, %

Prognos indata
BNP utveckling Sverige Huvudscenario 3,2 3,5 2,2

Positivt scenario 4,4 4,7 3,4
Negativt scenario 2,0 2,3 1,0

Förändring i arbetslöshet Sverige Huvudscenario 5,9 -11,1 -8,8
Positivt scenario -3,6 -20,6 -18,3
Negativt scenario 15,4 -1,6 0,8

Förändring i globalt energiindex Huvudscenario 9,4 12,0 4,2
Positivt scenario 24,0 26,6 18,8
Negativt scenario -5,2 -2,7 -10,5

Förändring i globalt icke–energiindex Huvudscenario 1,7 1,4 1,5
Positivt scenario 9,2 8,9 9,0
Negativt scenario -5,8 -6,0 -5,9

Historisk indata
Historisk förändring i kreditbetyg (Stater-Bolag) Huvudscenario 304,8 – –

Positivt scenario 272,0 – –

Negativt scenario 337,6 – –
Historisk förändring i kreditbetyg (Finansiell) Huvudscenario 99,4 – –

Positivt scenario 56,4 – –
Negativt scenario 142,4 – –

Historisk förändring i OMX index (–1år) Huvudscenario 4,2 – –
Positivt scenario 8,0 – –
Negativt scenario 0,5 – –

Historisk förändring i S&P 500 index (–1år) Huvudscenario 4,8 – –
Positivt scenario 7,9 – –
Negativt scenario 1,7 – –

1-År PDs från S&P

Stater-Bolag Finansiell

S&P Rating 2020 Q4 2019 Q4 2020 Q4 2019 Q4

AAA 0,00132% 0,00182% 0,00993% 0,01055%

AA+ 0,00230% 0,00313% 0,01490% 0,01579%

AA 0,00400% 0,00538% 0,02237% 0,02364%

AA- 0,00697% 0,00926% 0,03358% 0,03539%

A+ 0,01215% 0,01594% 0,05041% 0,05298%

A 0,02116% 0,02742% 0,07567% 0,07931%

A- 0,03686% 0,04718% 0,11357% 0,11869%

BBB+ 0,06419% 0,08115% 0,17041% 0,17760%

BBB 0,11176% 0,13955% 0,25563% 0,26567%

BBB- 0,19453% 0,23989% 0,38331% 0,39723%

BB+ 0,33839% 0,41207% 0,57440% 0,59357%

BB 0,58800% 0,70696% 0,85991% 0,88608%

BB- 1,01986% 1,21030% 1,28552% 1,32082%

B+ 1,76328% 2,06456% 1,91771% 1,96463%

B 3,03199% 3,50042% 2,85180% 2,91300%

B- 5,16557% 5,87499% 4,22131% 4,29909%

CCC-C 22,35699% 24,12733% 12,98004% 13,10139%
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Likviditetsreserven
Motparter till Kommuninvest har samtliga höga kredit betyg 
och ett stabilt ekonomiskt läge. Historiskt har ingen  
motpart till Kommuninvest ställt in betalningarna. Det finns 
därmed ingen empirisk historik för LGD. För att bedöma LGD 
används istället schablonvärden. 

För stater och statligt relaterade motparter genomförs en 
expertbedömning utifrån underlag från S&P Global Ratings 
”Aggregated European Recovery Data 2020” samt från 
Moody’s Sovereign Default and Recovery Rates 1983–2016 
samt 1983-2019. Resultatet av bedömningen är att använda 
 en LGD om 35 procent. 

För övriga motparter tillämpas LGD enligt regelverket i CRR. 
Enligt artikel 161 ska seniora exponeringar (icke-efterställda 
exponeringar) mot finansiella institutioner utan säkerhet ge en 
LGD om 45 procent. 

Även för säkerställda obligationer tillämpas LGD enligt 
regelverket i CRR. Enligt artikel 161 ska säkerställda obligatio-
ner som uppfyller villkoren i artikel 129 ge en LGD om 11,25 
procent. Säkerställda obligationer innehåller översäkerheter. 

LGD kan komma att justeras vid förändringar i regelverk 
eller uppdaterade rapporter från Moodys och S&P.

Utlåningsportfölj
För svenska kommuner används ett schablonvärde genom en 
expertbedömning utifrån underlag från S&P Global Ratings 
”Aggregated European Recovery Data 2020” samt från 
Moody’s Sovereign Default and Recovery Rates 1983–2016 
samt 1983-2019. Resultatet av bedömningen är att använda en 
LGD om 35 procent. 

Svenska kommuner kan inte gå i konkurs och bedömningen 
är även att svenska kommuner och svenska staten har en hög 
samvariation vid kristider. Båda har även den svenska ekono-
min som skatteunderlag. Därmed finns en stark koppling  
mellan svenska kommuners LGD och svenska staten.

Exponering vid fallissemang (EAD) 
För EAD används tillgångarnas nominella belopp och utestå-
ende avtalsmässiga kassaflöden, diskonterade med effektiv 
ränta. Vilka kassaflöden som inkluderas i beräkningen beror 
på utfallet av fasallokering. Eftersom undantaget för låg kredit-
risk tillämpas för likviditetsreserven inkluderas enbart kassa-
flöden på ett års horisont för dessa tillgångar. Bolaget har inga 
säkerheter för sin kreditriskexponering.

Den effektiva räntan består av swapränta, spread för Bolagets 
utestående emissioner, respektive utlåning och spread mellan 
Bolagets upplåningskostnad och de olika emittenttyperna som 
finns i likviditetsreserven. Swapränta och spread för Bolagets 
emissioner inhämtas från sekundärmarknaden, spread för 
Bolagets utlåning inhämtas från gällande prislista gentemot 
kund. Spread mellan Bolagets upplåningskostnad och de olika 
emittenttyperna bestäms genom expertbedömning. 

Genom att kombinera dessa beståndsdelar skapas en dis-
konteringskurva för varje valuta och löptid. 

Förändringar i ECL under perioden 
Bolagets ECL minskade i sin helhet med 11,1 mnkr från 18,8 
mnkr till 7,7 mnkr fördelat enligt nedan.

Coronapandemin har påverkat de makrovariabler som går 
in i ECL-beräkningen, samt scenariovikterna, och därigenom 
försämrat ECL-värdet. Den effekten är dock mindre än effekten 
från de förändringar i modellen som Bolaget gjort under 2020, 
vilka beskrivs nedan.

Förändringar i PD 
Förändringen i PD beror på fyra faktorer: byte av ECL modellen, 
justering i scenarioviktning, förändring i makroekonomiska 
faktorer (se tabell nedan) och ny historisk sannolikhet från 
S&P Global Ratings. 

Från kvartal 2 (Q2) 2020 har Kommuninvest implementerat 
en ny ECL-modell.

Den nya modellen syftar till att bättre anpassa Kommun-
investportföljens kreditriskprofil samt att på ett mer konsek-
vent sätt fånga dynamiken i både makrovariabler och default-
historik.

De huvudkomponenter som skiljer den nya modellen från 
föregående är:

1. Vikterna för makrofaktorer baseras på den empiriska 
korrelationen mellan makro- och Z-faktorer.

2. För varje segment används en specifik Long Term Proba-
bility of Default (LTPD) där kategorierna ”Non-Financial cor-
porate” och ”Sovereign” används för utlåningsportföljen samt 
”Financial” för likviditetsreserven.

3. Z benchmark intervaller kalibreras dynamiskt och indivi-
duellt för varje segment.

Viktning av olika scenarier har justerats från Grundscenario 
70 procent, positiv 10 procent och negativ 20 procent till 
Grundscenario 60 procent, positiv 20 procent och negativ 20 
procent.

De makroekonomiska faktorerna uppdateras enligt nya 
prognoser från Konjunkturinstitutet och World Bank och  
historisk sannolikhet har inhämtats från S&P Global Ratings.

Makroekonomiska faktorer 2020, % 2019, %

BNP tillväxt 3,2 1,1

Förändring i arbeslöshet (% av totala arbetskraften) 5,88 0,52

OMX Index 4,24 8,53

S&P Index 4,78 5,92

Energi Index 9,39 –14,64

Icke-energi index 1,69 –4,71

Historisk förändring i kreditbetyg (Stater-Bolag) 304,79 28,75

Historisk förändring i kreditbetyg (Finansiell) 99,42 –10,03

I tabellen nedan återges hur förväntade kreditförluster  
påverkas utifrån modellkomponenter.

Ändring  Effekt på ECL, % 

Nya S&P PD –38,0

Ändring av viktning av makrofaktorer –39,0

Ändring av scenarioviktning –7,5

Uppdatering av makrofaktorer 79,0
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Förändring av reserveringar för kreditförluster

2020
Ingående  

balans
Start under 

perioden
Förfall under 

perioden
Förändrade 

riskvariabler
Modell- 

förändring
Utgående  

balans

Kassa och tillgodohavande hos centralbanker  – –0,7 –  –  – –0,7
Belåningsbara statsskuldförbindelser –0,5 –32,7 31,1 1,3  – –0,8
Utlåning till kreditinstitut –0,4  –  –  0,1  – –0,3
Utlåning –17,81 –3,5 3,7 –30,2 41,9 –5,9
Obligationer och räntebärande värdepapper  – –0,4  – 0,4  – 0,0
Avsättningar för poster utanför balansräkningen –0,11 –2,8 3,7 –0,8 – 0,0
Summa –18,8 –40,1 38,5 –29,2 41,9 –7,7

1)  Tabellens ingårende värden skiljer sig från utgående värden 2019 på grund av avrundning.

Förändring av reserveringar för kreditförluster

2019
Ingående  

balans
Start under 

perioden
Förfall under 

perioden
Förändrade 

riskvariabler
Modell- 

förändring
Utgående  

balans

Kassa och tillgodohavande hos centralbanker – – – – – 0,0
Belåningsbara statsskuldförbindelser –2,1 –89,4 89,5 1,5 – –0,5
Utlåning till kreditinstitut –0,7 – – 0,3 – –0,4
Utlåning –28,5 –2,9 4,9 18,6 –10,0 –17,9
Avsättningar för poster utanför balansräkningen –0,1 –2,6 3,0 –0,3 – 0,0
Summa –31,4 –94,9 97,4 20,1 –10,0 –18,8

Förändringar i LGD 
Under perioden har ingen förändring i LGD genomförts.  

Förändringar i EAD 
Bolagets tillgångar som inte värderas till verkligt värde ökade 
totalt under 2020 från 287,5 mdkr till 378,7 mdkr. Likviditets-
reserven ökade med 26,6 mdkr medan utlåningsportföljen 
ökade med 64,5 mdkr. 

Den ökade kreditriskexponeringen (givet alla andra variabler 
konstanta) innebär att förväntade kreditförluster ökat med  
32 procent.

Periodens förändring av reserveringar för kreditförluster 
visas i tabellen nedan. Samtliga reserveringar avser stadie 1 och 
har varit konstant under året. Kommuninvest har aldrig lidit 
någon konstaterad kreditförlust. För mer information om 
brutto redovisat värde i tabeller nedan se tabell om Kreditrisk-
exponeringar på sidan 64.

Förändringar av bruttoredovisat värde

2020
Ingående  

balans
Start under 

perioden
Förfall under 

perioden
Utgående  

balans

Kassa och tillgodohavande hos centralbanker 811,1 4 160 267,7 –4 142 146,9 18 931,9
Belåningsbara statsskuldförbindelser 13 511,7 1 193 244,5 –1 181 557,0 25 199,2
Utlåning till kreditinstitut 1 874,5 411 822,2 –412 406,5 1 290,2
Utlåning 271 045,5 130 196,8 -65 496,6 335 745,7
Obligationer och räntebärande värdepapper – 8 036,9 – 8 036,9
Poster utanför balansräkningen 2 182,5 132 410,7 –132 901,7 1 691,5
Summa 289 425,3 6 035 978,8 -5 934 508,7 390 895,4

Förändringar av bruttoredovisat värde

2019
Ingående  

balans
Start under 

perioden
Förfall under 

perioden
Utgående  

balans

Kassa och tillgodohavande hos centralbanker – 10 341,6 –9 530,5 811,1
Belåningsbara statsskuldförbindelser 33 203,7 2 140 892,0 -2 160 584,0 13 511,7
Utlåning till kreditinstitut 1 844,1 370 138,4 –370 108,0 1 874,5
Utlåning 249 340,4 78 627,5 -56 922,4 271 045,5
Poster utanför balansräkningen 2 379,0 80 979,9 -81 176,4 2 182,5
Summa 286 767,2 2 680 979,4 -2 678 321,3 289 425,3
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Kreditgivningsrisk
Med kreditgivningsrisk avses risken att en motpart i kredit-
givningen inte fullgör sina åtaganden. Risken begränsas genom 
att kreditgivning endast sker till medlemmar samt godkända 
företag, stiftelser och förbund där en eller flera medlemmar  
har ett bestämmande inflytande. Godkända företag, stiftelser 
och förbund ska omfattas av en borgen från en eller flera  
medlemmar. 

Medlemmar samt godkända företag, stiftelser och förbund 
följs upp löpande och bedöms utifrån ett helhetsperspektiv på 
koncernnivå. Risken i Bolagets utlåningsverksamhet är mycket 
låg, Bolaget har aldrig lidit någon kreditförlust i utlånings-
verksamheten. 

Kommunerna och regionerna samt deras respektive bolag 
analyseras inför ett medlemskap och därefter kontinuerligt 
under medlemskapet. För att få en helhetsbild av en medlems 
finansiella situation genomförs en kvantitativ riskvärdesanalys. 
I denna granskas resultaträkning, balansräkning, demografi 
och risker i den kommunala verksamheten. 

Var och en av Föreningens medlemskommuner tilldelas  
utifrån denna analys ett riskvärde mellan 0 och 13, där ett lägre 
värde representerar en lägre risk.

Riskvärdesmodell
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Kapitalkrav för kreditgivningsrisk
Kommunsektorn har ur kapitaltäckningssynpunkt en riskvikt 
på 0 procent vilket innebär att det, då Bolaget använder scha-
blon-metoden i CRR-regelverket, inte finns något lagstadgat 
kapitalkrav för kreditgivningsrisk.

Motpartsrisk
Motpartsrisk avser risken att en motpart i ett finansiellt avtal 
inte fullgör sitt åtagande i enlighet med avtalet. Motpartsrisk 
uppkommer då Bolaget ingår derivatkontrakt i syfte att 
begränsa marknadsrisker. Motpartsrisk begränsas genom att 
kontrakt ingås med finansiella institutioner med hög kredit-
värdighet och med krav på ställda säkerheter. Räntekontrakt 
som ingås från och med oktober år 2016 clearas hos en central 
clearingmotpart. 

För att Bolaget ska ingå ett icke clearat derivat krävs att 
motparten vid affärstillfället har ett kreditvärde som emittent 
av seniora värdepapper om lägst BBB+ eller är garanterad av 
någon med denna kreditvärdighet. För att Bolaget ska ingå ett 
clearat derivat krävs att motparten vid affärstillfället har ett 
kreditvärde som emittent av seniora värdepapper om lägst 

BBB–. Motpartsrisker reduceras ytterligare genom att ISDA-
avtal och säkerhetsavtal (så kallade CSA-avtal) sluts med samt-
liga motparter. ISDA-avtal medger nettning av positiva och 
negativa exponeringar. Exponeringen mot motpartsrisk styrs 
utifrån derivatkontraktens marknadsvärde. CSA-avtal reglerar 
rätten att inhämta säkerheter för att eliminera den exponering 
som uppstår vid värdeförändring av ingångna derivatkontrakt. 
I samband med det nya regelverket EMIR, som innebär krav på 
utbyte av tilläggsmarginalsäkerheter (variation margin) för 
OTC-derivat, har Bolaget, sedan mars år 2017, CSA-avtal med 
de flesta motparter som innebär att utbyte av säkerheter sker 
dagligen och utan trösklar. 

Ställd Initial Margin för clearade derivat innebär också en 
motpartsrisk såväl som ställda översäkerheter. Total motparts-
risk uppgår därmed till 3 102,5 (3 025,2) mnkr.

Derivatexponering 2020 2019

Redovisat värde¹ 2 429,4 11 967,0

Belopp som kvittats i Balansräkningen 6 036,7 5 586,6

Bruttomarknadsvärde² 8 466,1 17 553,6
Nettningsvinster –1 978,4 –3 679,0

Aktuell ersättningskostnad³ 6 487,7 13 874,6
Erhållna säkerheter –6 058,9 –12 974,0

Nettat per motpart inkl. avdrag för 
säkerheter 428,8 900,6
Ställd Initial Margin 2 665,7 2 099,4

Ställda översäkerheter 8,1 25,2

Total motpartsrisk 3 102,5 3 025,2

1) Summa positiva marknadsvärden efter kvittning. 
2) Summa positiva bruttomarknadsvärden före kvittning. 
3) Summa positiva bruttomarknadsvärden efter nettning inom varje nettningsavtal.

Kapitalkrav för motpartsrisk
Vid beräkning av kapitalkrav för motpartsrisk tillämpar  
Kommuninvest marknadsvärderingsmetoden där exponerings-
värdet är lika med summan av aktuell ersättningskostnad och 
potentiell framtida exponering. För att fastställa den aktuella 
ersättningskostnaden för alla kontrakt med ett positivt värde 
åsätts kontrakten de aktuella marknadsvärdena. För att fast-
ställa den potentiella framtida exponeringen multipliceras 
nominellt belopp med de procentsatser som är angivna, utifrån 
löptid och kontraktstruktur, i CRR-regelverket. 

Exponeringsvärdet multipliceras därefter med aktuell  
riskvikt och ger riskvägt exponeringsvärde. Eftersom samtliga 
medlemmar i Föreningen undertecknat ett garantiavtal, som 
innebär att de tar över ansvaret för Bolagets exponeringar, 
åsätts riskvikten noll för samtliga motpartsexponeringar.  
Riskvägt exponeringsbelopp blir således noll och kapitalkrav 
för motpartsrisk blir följaktligen också noll.  
Se tabell Kapitalkrav för motpartsrisk.

Kapitalkrav för motpartsrisk 2020 2019

Aktuell ersättningskostnad¹ 6 487,7 13 874,6

Potentiell framtida exponering 5 787,5 7 447,3

Exponeringsvärde 12 275,2 21 321,9
Riskvägt exponeringsvärde² 0,0 0,0

Kapitalkrav 0,0 0,0

1) Summa positiva bruttomarknadsvärden efter nettning inom varje nettningsavtal.
2) Garanti från kommunerna ger en riskvikt på 0 procent.
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Emittentrisk
Med emittentrisk avses risken att en emittent av ett värde-
papper inte återbetalar hela sitt åtagande vid förfall. Risken 
begränsas genom att likviditetsreserven placeras i värdepapper 
och banktillgodohavanden med ett kreditbetyg på emittenten 
om minst A (Standard & Poor’s) eller motsvarande av ett god-
känt kreditvärderingsinstitut. Placeringar begränsas av en 
landlimit där exponering mot ett enskilt land maximalt får 
vara 15 mdkr, med undantag för Sverige där ingen landlimit 
föreligger. Utöver detta fastställer Bolagets styrelse årligen den 
maximala bruttoexponeringen mot enskilda emittenter. 

Den genomsnittliga återstående löptiden på placeringarna  
i likviditetsreserven var vid årsskiftet 3,3 (3,2) månader. 

Den längsta återstående löptiden på ett enskilt värdepapper 
var 24,8 (30,4) månader. 

I tabellerna nedan framgår exponeringen per land, rating 
och emittentkategori. Kategorin ”kreditinstitut” består främst 
av värdepapper utgivna av så kallade subventionerade lån-
givare, vilka behandlas som exponering mot den nationella 
regeringen, enligt CRR-regelverket.

Placeringar per land 2020 2019

Sverige 47 346,0 34 725,3

Supranationals (överstatliga) 7 390,2 1 978,7

Tyskland 5 618,0 4 936,0

Finland 1 127,1 2 991,2

Storbritannien 809,8 820,0

Danmark 167,8 807,9

USA – 1 878,0

Totalt 62 458,9 48 137,1

Placeringar per rating 2020 2019

AAA 59 401,0 42 062,3

AA 2 248,1 6 074,8

A 809,8 –

Totalt 62 458,9 48 137,1

Placeringar per emittentkategori 2020 2019

Nationella regeringar eller 
centralbanker 46 966,3 18 497,3

Kreditinstitut 8 102,4 27 661,1

varav subventionerade långivare 6 432,8 5 744,0

varav placeringsrepor 379,7 20 042,6

varav banktillgodohavanden 1 289,9 1 874,6

Multilaterala utvecklingsbanker 7 390,2 1 978,7

Totalt 62 458,9 48 137,1

Kapitalkrav för emittentrisk 
Vid beräkning av kapitalkrav för emittentrisk använder Kom-
muninvest schablonmetoden enligt CRR-regelverket, där expo-
neringsvärdet motsvaras av det redovisade värdet. Riskvägt 
exponeringsvärde beräknas genom att exponeringen åsätts 
riskvikt i enlighet med regelverket. Det riskvägda exponerings-
värdet multipliceras med åtta procent och kapitalkrav för emit-
tentrisk uppgår följaktligen till 20,6 (163,6) mnkr. 

Koncentration i emittentrisk 
Utöver de förluster som är motiverade av en enskild emittents 
kreditvärdighet finns det även en risk för ytterligare förluster 
till följd av att emittenters risk för fallissemang samvarierar. 
Att risken för fallissemang samvarierar kan förklaras av fakto-
rer som exempelvis branschtillhörighet och geografisk tillhör-

ighet. Bolagets uppdrag, att tillhandahålla krediter till kom-
mun och regionsektorn, innebär att det finns koncentrationer i 
kreditgivningen. I andra sammanhang finns motsvarande risk 
även gällande motparter och kunder. Kreditgivningskoncentra-
tionen kontrolleras genom begränsningar på utlåning till 
enskilda kunder. Men eftersom all Bolagets utlåning omfattas 
av borgen från en eller flera medlemmar görs bedömningen att 
inget kapitalbehov för koncentrationsrisker i kreditgivningen 
behöver tas upp. Koncentration mot motparter i Bolagets deri-
vatportfölj kontrolleras dels genom begränsningar på enskilda 
motparter, dels genom en begränsning av hur stor andel av den 
totala derivatportföljen (nominell volym) som får utgöras av 
exponering mot enskild motpart. Mot bakgrund av att Fören-
ingens medlemmar tecknar garantiavtal för Bolagets derivat-
exponeringar tas inget kapitalbehov upp för koncentrationsrisk 
i derivatportföljen. Bolagets risk för koncentration härrör där-
för bara från emittenter i Bolagets likviditetsreserv. Denna 
kontrolleras genom begränsningar på enskilda motparter samt 
av landlimiter. För denna koncentrationsrisk tar Bolaget upp 
kapitalbehov enligt nedan. 

Kapitalbehov för koncentration i emittentrisk 
De beräkningar av kapitalbehov för kreditriskrelaterad kon-
centrationsrisk Bolaget genomfört bygger på den metod som 
finns beskriven i Finansinspektionens PM ”FI:s metoder för 
bedömning av enskilda risktyper inom pelare 2” från 2015-05-
08. Kreditrelaterade koncentrationsrisker mäts på tre koncen-
trationer: Geografisk koncentration, Branschspecifik koncen-
tration, Namnkoncentration. 

Koncentrationsrisker uppskattas med Herfindahl Index  
som innebär att exponeringar grupperas och viktas i förhål-
lande till sin andel av total exponering. Ett högre Herfindahl 
Index innebär en större koncentration. Kapitalbehov för kon-
centrationsrisker beräknas därefter med hjälp av formler som 
en andel av kapitalbehovet för kreditrisk enligt pelare 1. Vid 
beräkning per 2020-12-31 uppgick kapitalbehovet i pelare 2 
för koncentrationsrisker i likviditetsreserven till 18,0 (16,6) 
procent av kapitalkravet för kreditrisk enligt pelare 1, det vill 
säga 5,2 (35,8) mnkr. 

Marknadsrisk
Marknadsrisk definieras som risken för förlust (negativ föränd-
ring av ekonomiskt värde) eller en negativ effekt på Bolagets 
intäkter till följd av förändringar i riskfaktorer på den finan-
siella marknaden. Marknadsriskerna delas upp i ränterisk, 
valutarisk, kreditmarknadsrisk samt övrig prisrisk. Marknads-
risk uppstår främst vid bristande matchning mellan tillgångar 
och skulder. Bolagets exponering mot marknadsrisk begränsas 
med hjälp av derivatkontrakt. Bolaget accepterar viss expone-
ring mot marknadsrisker i syfte att göra verksamheten mer 
effektiv, men aldrig i spekulationssyfte. 

Ränterisk
Med ränterisk avses risken för en förlust (negativ förändring av 
ekonomiskt värde) eller en negativ effekt på Bolagets intäkter 
till följd av en förändring i ränteläget. Ränterisk uppstår till 
följd av att räntebindningstider i tillgångar och skulder inte 
överensstämmer. Bolaget tar inga ränteriskpositioner i spekula-
tionssyfte utan enbart för att klara av verksamheten. Utgångs-
punkten för ränteriskhanteringen är matchning av räntebind-
ningstid mellan tillgångar och skulder. För att uppnå god 
matchning används vid behov derivat. Inom ränterisk ryms 
intjäningsrisker, vilket betyder förluster till följd av att intäkter 
eller kostnader avviker i förhållande till affärsplan och prognos.
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I tabellen nedan visas räntebindningstider för tillgångar och skulder. För uppsägningsbar ut- och upplåning avser räntebindnings-
tiden nästa möjliga uppsägningsdag.

Räntebindningstider Nominella belopp

2020 0–3 mån 3 mån–1 år 1–5 år 5–10 år Över 10 år Utan ränta Totalt

Tillgångar
Kassa och tillgodohavanden hos 
centralbank 18 931,9 – – – – – 18 931,9

Belåningsbara statsskuldförbindelser 26 029,8 2 000,0 – – – – 28 029,8

Utlåning till kreditinstitut 1 669,6 – – – – – 1 669,6

Obligationer och räntebärande 
värdepapper 3 481,5 1 936,7 8 219,7 – – – 13 637,9

Utlåning 222 674,7 27 978,6 146 953,2 42 866,3 2 367,8 – 442 840,6

Derivat placeringar 9 908,3 –1 552,6 –8 355,7 – – – –

Derivat utlåning 193 781,4 –8 338,2 –142 914,1 –40 403,0 –2 126,1 – –

Övriga tillgångar 16 296,9 – – – – 389,6 16 686,5

Summa tillgångar 492 774,1 22 024,5 3 903,1 2 463,3 241,7 389,6 521 796,3

Skulder
Skulder till kreditinstitut 930,0 – – – – – 930,0

Emitterade värdepapper 42 905,0 97 347,2 304 870,4 48 781,8 1 250,0 – 495 154,4

Derivat upplåning 432 119,9 –71 473,6 –303 229,4 –46 233,8 –1 000,0 – 10 183,1

Övriga skulder 94,3 – – – – 334,6 428,9

Efterställda skulder – – – – – – –

Eget kapital – – – – – 8 704,2 8 704,2

Summa skulder och eget kapital 476 049,2 25 873,6 1 641,0 2 548,0 250,0 9 038,8 515 400,6

Skillnad mellan tillgångar och skulder 16 724,9 –3 849,1 2 262,1 –84,7 –8,3 –8 649,2 6 395,7

Räntebindningstider Nominella belopp

2019 0–3 mån 3 mån–1 år 1–5 år 5–10 år Över 10 år Utan ränta Totalt

Tillgångar
Kassa och tillgodohavanden hos 
centralbank 811,1 – – – – – 811,1

Belåningsbara statsskuldförbindelser 14 983,2 2 616,1 – – – – 17 599,3

Utlåning till kreditinstitut 21 917,2 – – – – – 21 917,2

Obligationer och räntebärande 
värdepapper 1 006,5 2 483,0 4 122,4 – – – 7 611,8

Utlåning 223 775,8 26 611,5 119 497,6 34 411,0 2 215,3 – 406 511,1

Derivat placeringar 14 041,3 –9 783,0 –4 258,4 – – – –

Derivat utlåning 171 189,4 –15 376,5 –119 647,4 –34 191,9 –1 973,6 – –

Övriga tillgångar 708,2 – – – – 2 290,2 2 998,4

Summa tillgångar 448 432,7 6 551,1 –285,8 219,1 241,7 2 290,2 457 448,9

Skulder
Skulder till kreditinstitut 3 963,8 – – – – – 3 963,8

Emitterade värdepapper 39 173,2 88 147,2 268 982,6 49 192,6 1 250,0 – 446 745,5

Derivat upplåning 378 460,7 –73 768,1 –268 627,6 –48 842,6 –1 000,0 – –13 777,5

Övriga skulder 7 981,5 – – – – 1 462,1 9 443,5

Efterställda skulder – – – – – – –

Eget kapital – – – – – 7 602,0 7 602,0

Summa skulder och eget kapital 429 579,2 14 379,1 355,0 350,0 250,0 9 064,1 453 977,3

Skillnad mellan tillgångar och skulder 18 853,5 –7 828,0 –640,8 –130,9 –8,3 –6 773,9 3 471,6

Känslighetsanalys på ekonomiskt värde
Exponeringen mot ränterisk i portföljen ska enligt fastställd 
styrelselimit inte överstiga 30 mnkr vid en procentenhets paral-
lellförskjutning av avkastningskurvan. Dock tillåts ränterisken 
att under högst fem på varandra följande affärsdagar motsvara 
en exponering på maximalt 50 mnkr. 

Vid årsskiftet uppgick exponeringen (i hela portföljen) till  
–29,1 (–14,1) mnkr vid en procentenhets parallellförskjutning 
(uppåt) av avkastningskurvan. En exponering med positivt 
värde innebär en ökning av det ekonomiska värdet på till-
gångar och skulder om räntan stiger och minskning av det 
ekonomiska värdet på tillgångar och skulder om räntan 
sjunker.
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Om endast affärer värderade till verkligt värde beaktas skulle 
resultatet förändras med 134,5 (231,2) mnkr vid en procent-
enhets parallellförskjutning (uppåt) av samtliga marknads- 
räntor.

Känslighetsanalys på Bolagets räntenetto 
Effekten på Bolagets räntenetto analyseras utifrån två scena-
rier: en parallellförskjutning uppåt om 100 baspunkter och en 
parallellförskjutning nedåt om 50 baspunkter. Med tanke på de 
generellt sett mycket låga marknadsräntorna görs scenarierna 
asymmetriska; räntan ändrades mindre i scenariot där räntan 
sjunker ytterligare. 

Bolaget har en god matchning av kassaflöden mellan till-
gångar och skulder. Enda undantaget är tillgångar som finan-
sieras av det egna kapitalet vilket saknar kassaflöden.  
Intjäningen från de tillgångar som finansieras av eget kapital 
kommer därför att öka om marknadsräntorna stiger samt på 
motsvarande sätt minska om marknadsräntorna sjunker. 

Om samtliga marknadsräntor ökade med 100 baspunkter 
vid årsskiftet skulle räntenettot på ett års sikt öka med 123,8 
(93,6) mnkr, under förutsättning att balansräkningens storlek 
och sammansättning inte ändras, och på motsvarande sätt  
om samtliga marknadsräntor vid årsskiftet sjönk med 50 bas-
punkter skulle räntenettot efter ett år ha minskat med 61,9 
(46,8) mnkr. 

Kapitalbehov för ränterisk
Kapitalbehovet för ränterisk i pelare 2 har beräknats utifrån 
Finansinspektionens modell för Ränterisk i bankboken. 
Modellen beräknar förändringen i värdet på Bolagets nettotill-
gångar givet ett antal förändringsscenarier för nollkupongs-
kurvan. 

Förändringsscenarierna består dels av parallellförskjutningar 
uppåt och nedåt där storleken på förskjutningen baseras på  
historiska marknadsdata, dels av fyra stycken kurvlutnings-
förändringar där räntekurvan ökar eller minskar på korta eller 
långa löptider. Som ett av de tio största instituten i Sverige 
beräknar Kommuninvest kapitalbehovet enligt den avancerade 
ansatsen, där kassaflöden grupperas per affärsdag. Kapital-
behov i pelare 2 för ränterisk är upptaget till 106,9 (67,4) mnkr. 

Valutarisk
Med valutarisk avses risken för en negativ effekt på Bolagets 
intäkter till följd av valutakursrörelser. Valutarisk uppstår om 
tillgångar och skulder i en specifik valuta inte överensstämmer 
storleksmässigt i balansräkningen. Bolaget säkrar alla kända 
framtida flöden med derivat. Dock uppkommer en valutarisk 
löpande av de räntenetton som genereras från avkastning på 
placeringar i utländska valutor. Denna risk begränsas genom 
att sådan avkastning kontinuerligt växlas till svenska kronor. 
Maximal tillåten exponering är motsvarande 5 mnkr i respek-
tive valuta.

Kapitalbehov för valutarisk
Bolagets exponering mot valutarisk är så låg att det inte längre 
föreligger ett lagstadgat kapitalkrav. 

Kapitalbehov i pelare 2 beräknas genom att exponeringen 
multipliceras med rörelserna i valutakurserna under året. 
Under år 2020 rörde sig valutakurserna SEK/EUR och SEK/USD 
med upp till 8 (6) procent per månad. En valutakursförändring 
på 8 (6) procent, på en exponering på 5 mnkr, skulle innebära 
ett kapitalbehov på 0,4 (0,3) mnkr per månad. På årsbasis mot-
svarar detta följaktligen ett kapitalbehov på 4,8 (3,6) mnkr.

Tillgångar och skulder fördelat per valuta Redovisade värden

2020 SEK EUR USD JPY AUD
Övriga 
valutor

Verkligt  
värde 

justering Totalt

Tillgångar
Kassa och tillgodohavanden hos 
centralbank 18 931,2 – – – – – – 18 931,2

Belåningsbara statsskuldförbindelser 27 699,7 – 334,6 – – – 0,9 28 035,2

Utlåning till kreditinstitut 859,8 35,5 774,2 0,0 0,0 0,1 – 1 669,6

Obligationer och räntebärande 
värdepapper 6 923,4 – 6 860,5 – – – 39,0 13 822,9

Utlåning 443 237,9 – - – – – 2 550,9 445 788,8

Derivat –16 175,2 785,2 2 692,5 5 139,5 1 732,5 3 547,2 4 707,7 2 429,4

Övriga tillgångar 13 714,8 – 2 937,8 – – – 33,9 16 686,5

Summa tillgångar 495 191,6 820,7 13 599,6 5 139,5 1 732,5 3 547,3 7 332,4 527 363,6

Skulder
Skulder till kreditinstitut 379,7 565,0 – – – – 2,3 947,0

Emitterade värdepapper 304 526,3 2 520,4 167 250,7 8 339,5 3 956,1 7 304,7 4 408,2 498 305,9

Derivat 181 119,2 –2 269,7 –153 737,5 –3 200,0 –2 223,6 –3 757,5 3 046,7 18 977,6

Övriga skulder 337,4 5,1 86,4 – – 0,0 – 428,9

Efterställda skulder – – – – – – – –

Eget kapital 8 829,0 – – – – – –124,8 8 704,2

Summa skulder och eget kapital 495 191,6 820,8 13 599,6 5 139,5 1 732,5 3 547,2 7 332,4 527 363,6

Skillnad tillgångar och skulder 0,0 –0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 –

Effekt (före skatt) av en 10 procents  
ökning av valutakurs i SEK gentemot 
utländsk valuta – 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  – –
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Tillgångar och skulder fördelat per valuta Redovisade värden

2019 SEK EUR USD JPY AUD
Övriga 
valutor

Verkligt  
värde 

justering Totalt

Tillgångar
Kassa och tillgodohavanden hos 
centralbank 811,1 – – – – – – 811,1

Belåningsbara statsskuldförbindelser 15 209,1 – 2 474,6 – – – 2,6 17 686,3

Utlåning till kreditinstitut 21 097,2 31,3 788,7 0,0 0,0 0,0 – 21 917,2

Obligationer och räntebärande 
värdepapper 1 578,2 – 6 114,5 – – – 29,9 7 722,6

Utlåning 406 912,3 – – – – – 1 305,8 408 218,1

Derivat –122 417,3 816,8 119 888,4 3 058,8 3 293,1 4 317,6 3 009,6 11 967,0

Övriga tillgångar 502,3 – 2 496,1 – – – – 2 998,4

Summa tillgångar 323 692,9 848,1 131 762,3 3 058,8 3 293,1 4 317,6 4 347,9 471 320,7

Skulder
Skulder till kreditinstitut 3 435,2 587,7 – – – – 4,8 4 027,7

Emitterade värdepapper 264 972,9 261,3 159 157,0 7 378,8 4 134,2 8 523,8 2 335,0 446 763,0

Derivat 43 266,3 –0,6 –32 300,7 –4 320,0 –841,1 –4 206,2 1 886,8 3 484,5

Övriga skulder 4 537,3 – 4 906,2 – – 0 – 9 443,5

Efterställda skulder – – – – – – – –

Eget kapital 7 480,8 – – – – – 121,2 7 602,0

Summa skulder och eget kapital 323 692,5 848,4 131 762,5 3 058,8 3 293,1 4 317,6 4 347,8 471 320,7

Skillnad tillgångar och skulder 0,3 –0,3 –0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Effekt (före skatt) av en 10 procents  
ökning av valutakurs i SEK gentemot 
utländsk valuta – 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  – –

Kreditmarknadsrisk
Kreditmarknadsrisk definieras som risken för förlust eller en 
negativ effekt på Bolagets intäkter till följd av förändringar i 
basis- eller kreditspreadar. Kreditmarknadsrisk delas in i två 
underkategorier; dels kreditspreadrisk på derivat (CVA-risk) och 
dels kreditspreadrisk på utlåning, upplåning och placeringar 
samt basisspreadrisk.

Kreditspreadrisk på utlåning, upplåning och placeringar,  
samt basisspreadrisk
Kreditspreadrisk på utlåning, upplåning och placeringar, samt 
basisspreadrisk uppstår primärt till följd av obalanser i löptid 
mellan tillgångar och skulder värderade till verkligt värde. 
Bolaget begränsar kreditmarknadsrisken genom god löptids-
matchning mellan tillgångar (utlåning och placeringar) och 
skulder (upplåning och eget kapital). Nedan visas Bolagets 
känslighet för generella förändringar i marknadens kredit-
spreadar motsvarande en basispunkts parallellförskjutning 
(uppåt).

Känslighet kreditmarknadsrisk 2020 2019

Placeringar, verkligt värde option –2,1 –1,9

Placeringar, available for sale 0,0 0,0

Utlåning –19,1 –26,7

Upplåning 22,4 25,4

Totalt 1,2 –3,2

Kreditspreadrisk på derivat (CVA-risk)
Grunden för kreditspreadrisk på derivat (CVA-risk) är att Bola-
gets resultaträkning justeras utifrån så kallad kreditvärdighets-
justeringsrisk eller Credit Value Adjustment (CVA). CVA är en 
prisjustering som tillämpas på derivat beroende på utveck-
lingen för CDS priser, FX volatilitet och exponeringen mot 
motparten. CVA kan anses vara lika med avvikelsen från det 
riskfria priset på ett kontrakt och det tolkas ofta som mark-
nadspriset på motpartsrisk. Redovisad CVA uppgick vid års-
skiftet till 5,1 mnkr. 

Med CVA-risk avses risken för att bolagets resultat påverkas 
negativt av en ökning i redovisad CVA. 

Kapitalbehov för kreditmarknadsrisk
Ett totalt kapitalbehov i pelare 2 för kreditmarknadsrisk 
(exklusive kreditspreadrisk på derivat) beräknas för ett antal 
scenarier. Det största kapitalbehovet som beräknats för ett 
enskilt huvudscenario kommer sedan utgöra Bolagets kapital-
behov för kreditmarknadsrisk. De huvudscenarier som ligger 
till grund för kapitalbehovsberäkningen är antingen historiska, 
simulerade eller teoretiska. De historiska och de simulerade 
scenarierna ska fånga perioder då rörelserna på de kredit-
marknader där Bolaget har affärstransaktioner var som störst. 

De simulerade scenarierna inkluderar scenarier där kredit- 
och basisswaprörelser med hjälp av matematiska modeller 
simuleras, med en viss sannolikhetsnivå, utifrån marknadsdata 
från olika valda tidsperioder. 
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De teoretiska scenarierna är framtagna med utgångspunkt från 
de kreditmarknadsrisker som förknippas med och kan uppstå 
utifrån Bolagets affärsmodell. Dessa scenarier inkluderas för 
att säkerställa att kapitalbehovet täcker alla risker som kan 
uppkomma med Bolagets affärsmodell då de historiska och 
simulerade scenarierna inte nödvändigtvis behöver täcka alla 
varianter av scenarier som kan uppkomma. 

Vid beräkning per 2020-12-31 uppgick totalt kapitalbehov 
för kreditmarknadsrisk till 1 711,9 (1 798,7) mnkr. 

Vid beräkning av kapitalkrav i pelare 1 för CVA-risk tilläm-
par Kommuninvest schablonmetoden i kapitaltäckningsregel-
verket (CRR). Som exponeringsvärde används det fullständigt 
justerade exponeringsvärdet, vilket innebär att hänsyn tas till 
säkerheternas riskreducerande effekter. I enlighet med regel-
verket exkluderas transaktioner med centrala motparter för 
clearing. Bolagets derivat som ingåtts efter den första mars 
2017 omfattas av daglig avstämning med utbyte av säkerheter 
vilket reducerar kapitalkravet. Kapitalkravet för CVA-risk upp-
gick vid årsskiftet till 59,3 (98,4) mnkr. 

Övrig prisrisk
Med övrig prisrisk avses risken för att en ändring i prisläget för 
underliggande tillgångar och index, till exempel aktier eller 
aktieindex, leder till en förlust eller en negativ effekt på Bola-
gets intäkter. Bolaget använder sig av derivat för att säkra pris-
risken med avseende på underliggande tillgångar och index. 
Detta gör att ingen övrig prisrisk kvarstår. 

Likviditetsrisk 
Med likviditetsrisk avses risken att inte kunna infria sina betal-
ningsförpliktelser vid förfallotidpunkten. Kommuninvests lik-
viditetshantering präglas av en restriktiv syn på likviditetsrisk 
och risken begränsas genom att hålla en likviditetsreserv med 
höglikvida tillgångar. Likviditetsrisken begränsas ytterligare 
genom att Bolaget är fullvärdig medlem i Riksbankens betal-
ningssystem, RIX, genom vilket Bolaget bland annat kan låna 
mot säkerhet. 

Bolaget hanterar även strukturell likviditetsrisk, vilket är 
risken att Bolaget inte i förväg har finansierat sina långsiktiga 
åtaganden. Denna risk begränsas dels genom tillgång till diver-
sifierad upplåning, dels genom god löptidsmatchning mellan 
tillgångar och skulder.

Bolagets huvuduppdrag är att vara kommungäld och att 
säkerställa tillgång till stabil och effektiv upplåning för kom-
munsektorn. Den största risken för att Bolaget inte ska kunna 
fullgöra sitt uppdrag som kommungäld är att Bolaget inte har 
tillgång till tillräcklig likviditet för att täcka kommunsektorns 
behov. Bolaget har identifierat denna risk som en kommun-
gäldslikviditetsrisk och hanterar den främst genom en diversi-
fierad upplåning.

Diversifierad upplåning
För att säkerställa att upplåningen ger förutsättningar för att 
möta nyutlåning, omsättningar och upplåningsförfall även vid 
försvårade marknadsförhållanden har Bolaget en diversifierad 
upplåning med tillgång till flera olika kapitalmarknader.  
Strategisk upplåning sker i Bolagets svenska obligations- 
program, benchmarkupplåning i USD inom EMTN-programmet 
(Euro Medium Term Note), ECP-programmet (Euro-Commer-
cial Paper) samt i den japanska marknaden. I sådana program 
upprätthåller Bolaget en kontinuerlig marknadsnärvaro.  
Dessutom emitterar Bolaget löpande gröna obligationer i  
valutorna SEK och USD.

Total upplåning per instrumenttyp
2020 (2019)

  Svenskt Obligationsprogram 
53 (53) %

  Benchmark-upplåning,  
övriga valutor 25 (31) %

 Gröna obligationer 9 (8) %

 Euro-commecial paper 8 (2) %

 Private Placement 2 (4) %

 Uridashi 2 (2) %

 Svenskt certifikat-program 1 (0) %

 Bankloan 0 (0) %

Total upplåning per valuta
2020 (2019)

 SEK 62 (59) %

 USD 34 (36) %

 JPY 2 (2) %

 AUD 1 (1) %

 GBP 1 (0) %

 Övriga valutor 1 (2) %

God matchning mellan tillgångar och skulder
När tillgångar och skulder har olika löptider uppstår likvidi-
tetsrisker. För att minimera denna risk eftersträvar Bolaget en 
god matchning mellan tillgångar (utlåning och placeringar) och 
skulder (upplåning och eget kapital). Tillgångar och skulder 
med löptider över ett år ska matchas. I grafen nedan åskåd- 
liggörs balansräkningens förfalloprofil, vilken visar på god 
matchning mellan tillgångar och skulder. 

Den genomsnittliga löptiden i Bolagets utestående upplåning 
uppgick vid årets slut till 2,3 (2,5) år, om tidigast möjliga upp-
sägningsdatum används vid beräkningen. Vid uppsägningsbar 
upplåning har placeraren rätt att under vissa förutsättningar i 
förtid begära återbetalning av utlånade medel. 

Den genomsnittliga löptiden för Bolagets tillgångar uppgick 
vid årets slut till 2,4 (2,4) år, varav den genomsnittliga kapital-
bindningen i Bolagets utlåningsportfölj var 2,7 (2,6) år och  
kapitalbindningen i likviditetsreserven var 0,3 (0,3) år.

Löptidsanalys
I löptidsanalysen nedan visas odiskonterade kassaflöden, 
inklusive amorteringar och räntebetalningar, utifrån åter- 
stående avtalade förfallotidpunkter. Samtliga flöden är om-
räknade med avistakurs till svenska kronor.
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Förfalloprofil balansräkning
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 Tillgångar   Skulder + Eget Kapital

Förfalloprofil balansräkning
2019-12-31
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 Tillgångar   Skulder + Eget Kapital

Kontraktsenliga ej diskonterade kassaflöden

2020
På  

anfordran 0–3 mån 3 mån–1 år 1–5 år > 5 år
Saknar 
 löptid Totalt

Redovisat 
värde

Tillgångar
Kassa och tillgodohavanden  
hos centralbank 18 931,2 – – – – – 18 931,2 18 931,2

Belåningsbara 
statsskuldförbindelser – 26 034,4 2 000,0 – – – 28 034,4 28 035,2

Utlåning till kreditinstitut – 1 669,6 – – – – 1 669,6 1 669,6

Obligationer och räntebärande 
värdepapper – 2 924,2 2 020,6 8 901,2 – – 13 846,0 13 822,9

Utlåning – 25 132,5 76 789,0 287 500,8 60 884,5 – 450 306,8 445 788,8

Derivat – 1 434,5 3 053,1 5 087,6 325,2 – 9 900,4 2 429,4

Övriga tillgångar – 16 686,5 – – – – 16 686,5 16 686,5

Summa tillgångar 18 931,2 73 881,7 83 862,7 301 489,6 61 209,7 – 539 374,9 527 363,6

Skulder
Skulder till kreditinstitut – 379,7 563,7 – – – 943,4 947,0

Emitterade värdepapper – 36 310,1 100 844,2 313 842,1 50 716,9 – 501 713,3 498 305,9

Derivat – 2 886,7 4 717,0 11 842,7 353,4 – 19 799,8 18 977,6

Övriga skulder – 428,9 – – – – 428,9 428,9

Efterställda skulder – – – – – – – –

Eget kapital – – – – – 8 704,2 8 704,2 8 704,2

Summa skulder och eget kapital – 40 005,4 106 124,9 325 684,8 51 070,3 8 704,2 531 589,6 527 363,6

Total skillnad 18 931,2 33 876,3 –22 262,2 –24 195,2 10 139,4 –8 704,2 7 785,3 –

Utställda lånelöften 355,3 – – – – – 355,3 –

Beviljad, ej utbetald utlåning¹ – –1 667,2 443,5 812,8 429,1 – 18,2 –

1) Negativt belopp avser utflöde och positivt belopp avser inflöde.
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Kontraktsenliga ej diskonterade kassaflöden

2019
På  

anfordran 0–3 mån 3 mån–1 år 1–5 år > 5 år
Saknar 
 löptid Totalt

Redovisat 
värde

Tillgångar
Kassa och tillgodohavanden  
hos centralbank 811,1 – – – – – 811,1 811,1

Belåningsbara 
statsskuldförbindelser – 15 022,3 2 680,6 – – – 17 702,9 17 686,3

Utlåning till kreditinstitut – 21 917,2 – – – – 21 917,2 21 917,2

Obligationer och räntebärande 
värdepapper – 1 065,5 2 590,3 4 194,6 – – 7 850,4 7 722,6

Utlåning – 38 392,8 73 564,4 255 131,9 48 107,5 – 415 196,6 408 218,0

Derivat – 2 115,6 7 861,1 9 866,0 476,2 – 20 318,9 11 967,0

Övriga tillgångar – 2 998,5 – – – – 2 998,5 2 998,5

Summa tillgångar 811,1 81 511,9 86 696,4 269 192,5 48 583,7 – 486 795,6 471 320,7

Skulder
Skulder till kreditinstitut – 3 435,3 – 586,7 – – 4 021,9 4 027,7

Emitterade värdepapper – 31 199,4 93 683,1 279 805,6 51 440,6 – 456 128,7 446 763,0

Derivat – 799,7 449,3 2 078,7 236,7 – 3 564,5 3 484,5

Övriga skulder – 9 442,7 – – – – 9 442,7 9 443,5

Efterställda skulder – – – – – – – –

Eget kapital – – – – – 7 602,0 7 602,0 7 602,0

Summa skulder och eget kapital – 44 877,1 94 132,4 282 471,0 51 677,3 7 602,0 480 759,8 471 320,7

Total skillnad 811,1 36 634,8 –7 436,0 –13 278,5 –3 093,6 –7 602,0 6 035,8 –

Utställda lånelöften 976,5 – – – – – 976,5 –
Beviljad, ej utbetald utlåning¹ – –1 026,5 –521,2 347,3 1 259,4 – 58,9 –

1) Negativt belopp avser utflöde och positivt belopp avser inflöde.

Likviditetsreserv
För att säkerställa god likviditetsberedskap även under perioder 
av stress (t.ex. försvårade finansieringsmöjligheter på kapital-
marknaderna) har Bolaget en likviditetsreserv. Likviditets-
reserven definieras som Bolagets innehav i värdepapper, place-
ringsrepor samt banktillgodohavanden. Banktillgodo havanden 
avser placeringar som saknar underliggande värdepapper. 
Bolagets direkta innehav i egna värdepapper samt värdepapper 
ställda som säkerhet exkluderas från reserven. 

Storleken på likviditetsreserven styrs utifrån principen att 
tillräcklig volym ska hållas för att Bolagets likviditetsbehov ska 
kunna mötas även under perioder med stor oro på de finansiella 
marknaderna. Vidare ska Bolagets likviditetsreserv bestå av 
tillgångar med god kreditkvalitet samt hög omsättnings- och 
repobarhet. Placeringar får endast ske i likvida räntebärande 
värdepapper samt banktillgodohavanden som har senior status 
vid en obeståndssituation. Placeringar får innehålla implicita 
eller explicita nollräntegolv men inga andra strukturer. 

Likviditetsmått
Likviditetstäckningsgraden, Liquidity Coverage Ratio (LCR), 
mäter förhållandet mellan höglikvida tillgångar och netto-
kassautflödet under en trettiodagarsperiod, i stressat läge.  
En LCR på 100 procent säkerställer alltså, på kort sikt, att  
Bolagets likviditetsreserv består av tillräckligt med höglikvida 
tillgångar för att i ett stressat läge möta nettokassautflödet 
under de kommande 30 dagarna. 

Kommuninvest mäter och övervakar LCR på daglig basis.  
Dels på total nivå, dels för signifikanta valutor, dvs. inom varje 
separat valuta där Bolaget har upplåning som uppgår till 5  
procent eller mer av total upplåning, vilka är SEK och USD. 

Enligt styrelselimit får inte LCR-kvoten underskrida 110 
procent. Detta krav omfattar alla valutor sammanräknade 
samt separat i valutorna EUR och USD, givet att respektive 
valuta är en så kallad signifikant valuta. För SEK har styrelsen 
fastställt en limit på 85 procent. 

Den höga andelen statsobligationer och andra likvida till-
gångar i Bolagets likviditetsreserv gör att likviditetstäcknings-
graden med god marginal överstiger myndigheternas krav. 
Bolagets LCR enligt CRR-regelverket var per den 2020-12-31 
totalt 271,8 (416,5) procent samt 491,8 (824,8) procent i USD 
och 502,4 (713,0) procent i SEK (se tabell på nästa sida). 

När det gäller mått som avser den strukturella likviditets-
risken mäter och övervakar Bolaget den stabila nettofinansie-
ringskvoten, Net Stable Funding Ratio (NSFR), dvs. förhållandet 
mellan tillgänglig stabil finansiering och bolagets behov av  
stabil finansiering. År 2018 infördes en lagstadgad kvot på  
100 procent och Bolaget har sedan år 2016 en styrelselimit  
som innebär att NSFR-kvoten inte får underskrida 110 procent. 
Vid årsskiftet var NSFR-kvoten 141,5 (139,4) procent.
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2020 2019

Likviditetstäckningsgrad, Liquidity Coverage Ratio (LCR) 
enligt CRR-regelverket Totalt USD SEK Totalt USD SEK

Extremt höglikvida tillgångar (Nivå 1) exkl. 
säkerställda obligationer 60 629,8 868,6 53 532,0 25 245,7 918,0 16 680,9

Extremt höglikvida säkerställda obligationer (Nivå 1) 0,0 0,0 0,0 15 444,5 – 15 444,5

Höglikvida tillgångar (Nivå 2) 0,0 0,0 0,0 – – –

Likviditetsbuffert, mnkr 60 629,8 868,6 53 532,0 40 690,2 918,0 32 125,4
Kassautflöden, mnkr –25 048,5 –706,4 –13 136,0 –17 918,3 –445,2 –11 505,7

Kassainflöden, mnkr 2 738,1 529,8 2 480,0 8 148,3 333,9 7 000,0

Nettokassautflöde, mnkr –22 310,4 –176,6 –10 656,0 –9 770,0 –111,3 –4 505,7
Likviditetstäckningskvot (%) 271,8 491,8 502,4 416,5 824,8 713,0

Operativ risk
Med operativ risk avses risken för förluster till följd av att interna 
processer och rutiner är felaktiga eller inte ändamålsenliga, 
mänskliga fel, felaktiga system eller externa händelser inklusive 
legala risker. Operativ risk är del av Bolagets verksamhet och 
kan inte helt undvikas, elimineras eller transfereras till annan 
part. Däremot kan Kommuninvest genom en god styrning och 
kontroll minska sannolikheten för dess inträffande och redu-
cera de konsekvenser som kan uppstå till följd av operativ risk. 

Riskhantering
Operativ risk finns i hela verksamheten och kan aldrig helt 
undvikas. Riskhantering och analys sker löpande. Självutvär-
dering, incidenthantering, godkännandeprocess vid förändring 
samt beredskaps- och kontinuitetsplanering är metoder som 
används för att identifiera, hantera och analysera operativ risk. 

Riskerna reduceras genom god styrning och kontroll och 
därmed hålls den operativa risken på en kontrollerad och 
acceptabel nivå. Riskhantering inom Kommuninvest utgörs av 
en enhetlig mätning och rapportering av operativa risker. En 
analys av risknivån i all verksamhet genomförs regelbundet och 
rapporteras till styrelse, VD och företagsledning. Enheten ope-
rativ risk inom Risk- och kontrollavdelningen har det över- 
gripande ansvaret för de metoder och rutiner som används vid 
mätning, identifiering, kontroll, bedömning, analys, värdering 
samt rapportering av operativa risker. Arbetet med att hantera 
operativ risk bedrivs utifrån Kommuninvests riskaptit och de 
väsentliga processerna för verksamheten. 

Metoder för att identifiera, hantera och analysera operativa  risker
Riskindikatorer
Riskindikatorer är ett mått på effekter av styrning och kontroll 
inom Bolaget, som löpande ska följas upp och analyseras för att 
ge indikationer för verksamheten om dess risker ökat. Uppfölj-
ning av dessa indikatorer är tänkt att ge verksamheten kunskap 
om riskläget inom Kommuninvest förändrats.

Självutvärdering
Operativa risker kan uppstå inom alla olika delar av Bolagets 
verksamhet. De operativa riskerna har det gemensamt att deras 
storlek endast i liten utsträckning påverkas av externa faktorer, 
såsom förändringar av marknadskurser eller kreditvärdigheten 
hos olika kunder eller motparter. Operativa risker uppstår i 
stället genom brister i Kommuninvests egen verksamhet och/ 
eller organisation. Mot bakgrund av detta ansvarar VD gemen-
samt med samtliga avdelningschefer för att genomföra minst en 
årlig självutvärdering av de operativa nettoriskerna i Bolagets 
produkter, tjänster, funktioner, processer och IT-system. 
Resultatet av självutvärderingen rapporteras årligen till styr-
else, VD och företagsledning. 

Stresstester
Stresstester är ett verktyg för att tillse att Kommuninvest håller 
ett framåtblickande perspektiv inom sin riskhantering och 
kapitalplanering. Stresstest är ett samlingsnamn för olika typer 
av utvärderingar som Bolaget genomför i verksamheten,  
erfarenhetsbaserade eller hypotetiska, i syfte att kvantifiera  
risker och att mäta Bolagets förmåga att hantera situationer av 
extraordinär karaktär. Stresstest ska genomföras med hjälp av 
scenarioanalyser eller känslighetsanalyser. 

Incidenthantering
En inträffad händelse som ska rapporteras definieras som en 
händelse som avviker från det förväntade. Händelser som ska 
rapporteras är materialiserade risker, det vill säga händelser i 
omvärlden eller inom Kommuninvest som innebär, eller skulle 
kunna innebära, en negativ påverkan på Bolagets verksamhet, 
tillgångar eller anseende.

Kommuninvest ska på ett organiserat och strukturerat sätt 
spåra händelser som ska rapporteras (incidenter), vilket ska 
grunda sig på Bolagets fastställda instruktion för rapportering 
av sådana händelser. Händelser som avviker från det förvän-
tade ska så långt det är möjligt rapporteras och hanteras inom 
det verksamhetsområde eller den process där risken uppstår. 

Respektive verksamhetschef ansvarar för att anställda  
rapporterar sådana händelser och att åtgärder vidtas för att 
hantera händelserna. 

Process för godkännande av nya produkter, tjänster,  
marknader, valutor, IT-system samt organisations-  
och  verksamhetsförändringar (NPAP)
Kommuninvests Godkännandeprocess ska initieras då det i 
Bolagets verksamhet uppstår eller identifieras ett behov av en 
ny eller väsentlig förändring i befintlig produkt, tjänst, mark-
nad, valuta, process eller IT-system. Processen ska även initie-
ras i samband med större förändringar i företagets verksamhet 
eller organisation. Syftet med processen är att identifiera och 
hantera riskerna som kan uppstå i samband med förändring. 

Skriftligt underlag till beslut om godkännande ska tas fram 
i enlighet med mallar för verksamhetsstyrning av initiativ-
tagaren som driver frågan. Underlaget ska framarbetas i dialog 
med Bolagets samtliga berörda funktioner. 

Kontinuitetshantering
Organisationen ska arbeta med krisförebyggande arbete. Detta 
sker i verksamheten under ledning av respektive avdelnings-
chef. Som stöd ska riktlinjer i form av säkerhetsinstruktioner, 
planer för kontinuitetshantering och säkerhetsrutiner finnas. 

För att säkerställa att kontinuitetshanteringen har en sam-
ordnande, uppföljande och rapporterande funktion i Bolaget 
har VD tillsatt en Krisgrupp. Minst årligen ska styrelsen infor-
meras gällande resultat från tester av beredskaps-, kontinuitets- 
och återställningsplaner. 
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Kapitalkrav för operativ risk
Kommuninvest använder basmetoden för att fastställa kapital-
kravet för operativ risk. Metoden beräknar kapitalkravet uti-
från 15 procent av de tre senaste årens rörelseintäkter. 

Kommuninvests kapitalkrav i pelare 1 för operativa risker 
uppgår till 107,0 (153,4) mnkr. 

Strategisk risk 
Med strategisk risk avses den långsiktiga risken för förlust på 
grund av felaktiga och missriktade strategiska val och affärsbe-
slut, felaktigt genomförande av beslut, felaktig implementering 
av beslut eller brist på lyhördhet avseende förändringar i sam-
hället, regelsystem eller finansbranschen och/eller den kommu-
nala sektorn. Bolaget har en process för att utveckla strategiska 
mål som styrelsen fastställer. Strategiska risker minimeras 
genom att strategiska beslut fattas på väl underbyggd analys 
och att beslut av strategisk art ofta fattas av styrelsen.

Under strategisk risk ingår affärsrisk, vilket är risken för 
minskade intäkter eller ökade kostnader till följd av att fakto-
rer i den externa affärsmiljön (till exempel marknadsförhållan-
den, kundbeteende, teknologisk utveckling) har en negativ 
påverkan på volymer och marginaler. Alla avdelningar i Bola-
get arbetar löpande med omvärldsbevakning inom sina respek-
tive områden. 

Kapitalkrav för strategisk risk 
Bolagets bedömning är att kapitalbehovet för strategisk risk 
omhändertas inom operativa risker. 

Intressentrisk 
Med intressentrisk avses Risken att ratingbolag, kund, med-
lem, medarbetare, investerare, massmedia, riksdag, regering 
eller annan intressent tappar förtroende för Bolaget och dess 
affärsidé.

Bolagets intressentrisk hanteras genom att Bolaget säker-
ställer en sund riskkultur som bygger på den kommunala vär-
degrunden, regelefterlevnad och en god intern styrning och 
kontroll. En analys av risknivån genomförs regelbundet och 
rapporteras till styrelse, VD och företagsledning

Kapitalkrav för intressentrisk 
Bolagets bedömning är att kapitalbehovet för intressentrisk 
omhändertas inom operativa risker. 

Regelefterlevnadsrisk
Med regelefterlevnadsrisk avses risken att Bolaget inte följer 
gällande externa eller interna regler och därmed riskerar att 
påföras sanktioner, drabbas av förluster eller av dåligt rykte/
förlorat anseende. 

Bolaget arbetar kontinuerligt med omvärldsbevakning och 
analys av regelverksförändringar i syfte att reducera Bolagets 
regelefterlevnadsrisker. Samordning av omvärldsbevakning 
samt säkerställandet av analys hanteras av Bolagets regelverks-
grupp. Det huvudsakliga ansvaret för att verksamheten bedrivs 
i enlighet med gällande regelverk vilar på den operativa verk-
samheten. Funktionen för regelefterlevnad bidrar både pro-
aktivt genom råd och stöd till den operativa verksamheten och 
reaktivt genom undersökningar och kontroller av hanteringen. 
Inför varje nytt år görs en analys över Bolagets regelefterlev-
nadsrisker, och utifrån den analysen tas en plan fram för  
funktionens kommande arbete. Planen fastställs av VD och  
rapporteras till bolagsstyrelsen.

Kapitalkrav för regelefterlevnadsrisk 
Bolagets bedömning är att kapitalbehovet för regelefterlev-
nadsrisk omhändertas inom operativa risker. 

Hållbarhetsrisk
Med hållbarhetsrisk avses risken att Bolaget direkt eller indi-
rekt negativt påverkar eller påverkas inom områdena miljö- 
och klimat, korruption, mänskliga rättigheter eller arbets- 
villkor eller affärsetik.

Hållbarhetsrisker hanteras genom att beakta ekonomisk, 
social och miljömässig hållbarhet i hela verksamheten. Krav 
utgår från nationella och internationella regelverk och rikt-
linjer inom områdena miljö och klimat, korruption, mänskliga 
rättigheter eller arbetsvillkor eller affärsetik. En analys av risk-
nivån genomförs regelbundet och rapporteras till styrelse, VD 
och företagsledning.

Kapitalkrav för hållbarhetsrisk 
Bolagets bedömning är att kapitalbehovet för hållbarhetsrisk 
omhändertas inom operativa risker. 

Kapitaltäckning 
Kraven på kapitaltäckning beräknas sedan 1 januari 2014 
enligt CRR1. De kapitalbuffertar som ska införas enligt CRD IV2 
kräver först implementering i svensk lagstiftning, vilket har 
skett genom Lag (2014:966) om kapitalbuffertar. Bolaget har 
inte identifierats som ett systemviktigt institut.

Per 2020-12-31 uppgick det kontracykliska buffertkravet för 
Kommuninvest i Sverige AB till 0,0 procent, en sänkning med 
2,5 procent från och med den 16 mars 2020 när Finansinspek-
tionen sänkte det kontracykliska buffertkravet för Sverige från 
2,5 procent till 0 procent i syfte att värna om en väl fungerande 
kreditförsörjning. Denna sänkning har haft marginell effekt på 
Bolagets kapitalkrav. Kommuninvest uppfyller buffertkraven 
med god marginal.

1)  Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om 
tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning 
(EU) nr 648/2012.

2)  Europaparlamentets och Rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behör ig
het att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värde
pappersföretag om ändring av direktiv 2002/87/EG och med upphävande av direktiv 
2006/48/EG och 2006/49/EG.

Kapitalbas 2020 2019

Kapitalinstrument1 7 100,0 7 100,0

Ej utdelade vinstmedel2 484,5 484,5

Ackumulerat annat totalresultat  
och andra reserver 17,5 17,5

Kärnprimärkapital före  
lagstiftnings justeringar 7 602,0 7 602,0

Ytterligare värdejusteringar3 –225,4 –183,2

Sammanlagda lagstiftningsjusteringar  
av kärnprimärkapital –225,4 –183,2
Summa kärnprimärkapital 7 376,6 7 418,8

Primärkapitaltillskott – –

Summa primärkapital 7 376,6 7 418,8

Summa supplementärt kapital – –

Totalt kapital 7 376,6 7 418,8

1)  För en närmare beskrivning av ingående instrument, se sidan 57.
2) Avdrag har skett per 20201231 om 2,2 mnkr viket avser den del av årets resultat som 
inte har delats ut till Kommuninvest Ekonomisk förening i form av koncernbidrag och som 
inte får räknas in i kapitalbasen innan stämmobeslut enligt CRR artikel 26. 
3)  Avdrag beräknat enligt EBA:s tekniska standard avseende försiktig värdering. Syftet är 

att justera för värderingsosäkerhet avseende positioner värderade och redovisade till 
verkligt värde.
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Riskexponeringsbelopp  
och minimikapitalbelopp 2020 2019

Kapitalkrav, pelare 1
Risk expo-

nering
Kapital– 

krav
Risk expo-

nering
Kapital– 

krav

Kapitalkrav för kreditrisker 
(schablonmetoden) 360,3 28,8 2 703,8 216,3

varav exponeringar  
mot institut 258,2 20,6 951,9 76,2

varav exponeringar  
mot företag 102,1 8,2 94,0 7,5

varav exponeringar  
i form av säkerställda 
obligationer – – 1 657,9 132,6

Operativa risker, 
basmetoden 1 337,1 107,0 1 917,5 153,4

Marknadsrisker – – – –

Kreditvärdighetsjustering 741,4 59,3 1 230,3 98,4

Totalt riskexponerings-
belopp och minimi-
kapital belopp 2 438,8 195,1 5 851,6 468,1

Kapitaltäckningsrelationer 2020 2019

Kärnprimärkapitalrelation 302,5% 126,8 %

Primärkapitalrelation 302,5% 126,8 %

Total kapitalrelation 302,5% 126,8 %

Buffertkrav 2020 2019

Kapitalkonserveringsbuffert 2,5% 2,5 %

Kontracyklisk buffert – 2,0 %

Kapitalplaneringsbuffert2 43,8% 14,8%

Summa buffertkrav 46,3% 19,3 %
Kärnprimärkapital tillgängligt  
att användas som buffert 294,5% 118,8 %

Internt bedömt kapitalbehov 2020 2019

Kapitalkrav, pelare 2
Kreditrisk 20,7 165,1

Marknadsrisker 1 823,6 1 869,8

Övrig risk1,2 446,0 –

Totalt internt bedömt kapitalbehov 2 290,3 2 034,9

1)  Utgörs av kapitalbehov för risk för alltför låg bruttosoliditetsgrad.

2) Jämförelsesiffran för år 2019 har omräknats varpå den inte är jämförbar med årsredo
visningen 2019. Orsaken till omräkningen beror på att en kapitalplaneringsbuffert räkna
des fram i samband med upprättande av IKLU per 20201231.

Kommuninvests kapitalplanering syftar till att verksamheten 
skall vara fullgott kapitaliserat för att möta såväl aktuella samt 
kommande regelkrav. För mer information om Bolagets interna 
kapitalutvärdering och kapitalplan, se sidorna 39-40 , för 
informaton om  kapitalmål se tabell.

Totalt kapitalbaskrav 2020 2019

Kapitalkrav enligt Pelare 1 195,1 8,0% 468,1 8,0%

Buffertkrav enligt Pelare 1 61,0 2,5% 265,5 4,5%

Kapitalbehov enligt Pelare 2 2 290,3 93,9% 2 034,9 34,8%

Buffertkrav enligt Pelare 2 1 069,3 43,8% 864,9 14,8

Totalt bedömt kapitalbaskrav 3 615,7 148,2% 3 633,4 62,1%

Information som skall lämnas enligt kommissionens genomför-
andeförordning nr 1423/2013 av den 20 december 2013 om 
tekniska standarder för genomförande med avseende på de 
upplysningskrav om kapitalbas som gäller för institut enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 

samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om 
årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, FFFS 
2008:25, se Kommuninvests hemsida. 

Kapitalmål
Bolagets kapitalmål 2020 uppgår till 6 500 (5 599) mnkr, vilket 
motsvarar 1 procent bruttosoliditetsgrad plus en styrelse- 
buffert på 900 (900) mnkr. I relation till Bolagets kapitalbas, 
som uppgår till 7 376,6 (7 418,8) mnkr, uppfylls kapitalmålet 
med god marginal.

Kapitalmål, mnkr 2020 2019

Internt bedömt kapitalbehov 3 900   3 633  

Kapitalbehov enligt Finansinspektionen 5 600   4 699  

Styrelsebuffert 900     900  

Kapitalmål 6 500 5 599

Bruttosoliditet
Bruttosoliditetsgraden definieras som relationen mellan  
primärkapitalet och de totala exponeringarna i tillgångar och 
åtaganden. Vad gäller utlåningsportföljen och likviditetsreser-
ven är exponeringen det redovisade värdet. För derivat- 
tillgångar beräknas exponeringen genom att summera expone-
ringarna i enskilda nettningsavtal med derivatmotparter. Till 
denna exponering läggs den möjliga framtida exponeringen 
beräknad enligt en schablon (marknadsvärderingsmetoden) 
som är fastställd i CRR, EU:s kapitalkravsförordning. Även åta-
ganden utanför balansräkningen åsätts ett exponeringsbelopp. 
Exponeringsbeloppet beräknas utifrån sannolikheten för att 
åtagandet kommer att tas i anspråk. För Kommuninvest berör 
detta utställda lånelöften samt beviljade ej utbetalda lån.

2020 2019

Balansomslutning 527 363,6 471 320,7

Avgår tillgångsbelopp som dragits av för  
att fastställa kärnprimärkapital –225,4 –183,2

Justering för derivatinstrument –11 717,2 –2 603,7

Tillkommer möjlig riskförändring 
repotransktioner – 28,4

Tillkommer åtaganden utanför balansräkningen 1 107,2 1 297,7

Total exponering 516 528,2 469 859,9
Primärkapital, beräknad med övergångs- 
regler, se avsnitt kapitaltäckning 7 376,6 7 418,8
Bruttosoliditet 1,43% 1,58 %

Kommun invest har en kapitalplan avseende bruttosoliditet för 
att uppnå det framtida lagstadgade kravet, se sidan 40.

Omvärldsbevakning  
Utfasning referensräntor
De absolut viktigaste referensräntorna för Kommuninvest i 
dagsläget är Stibor 3m och USD Libor 3m. Till följd av att Euro 
har godkänts som en strategisk upplåningsmarknad så kommer 
även Euribor och dess potentiella ersättare att få en ökande 
betydelse. 

Sedan den 17 oktober 2018 ingår den svenska referensräntan 
Stibor i EU:s förteckning över kritiska referensvärden, den s.k. 
Benchmarkförordningen. Anpassning av Stibor för att efterleva 
Benchmarkförordningen fortlöper och en ansökan om tillstånd 
ska skickas till Finansinspektionen senast den 31 december 2021. 

Arbetet med att ta fram alternativ till Stibor har startat sent 
i förhållande till andra valutor. I december 2018 bildades, på 
initiativ av Svenska Bankföreningen, en arbetsgrupp med upp-
draget att under fjärde kvartalet 2019 lämna en rekommenda-
tion om referensräntor som kan utgöra komplement och/eller 
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alternativ till Stibor. Detta arbete har dock tagit längre tid än 
planerat och Bankföreningen publicerade sina slutgiltiga 
rekommendationer den 15:e maj 2020. 

I och med publiceringen togs utvecklingsarbetet över av  
Sveriges Riksbank för att ta fram ett slutgiltigt ramverk och 
referensränta som kan fungera som alternativ referensränta för 
finansiella kontrakt i SEK. I januari 2021 kommer Riksbanken 
att inleda en testperiod då en preliminär transaktionsbaserad 
referensränta på den kortaste löptiden (over-night, O/N)  
kommer publiceras. Den 27e januari publicerade Riksbanken 
att den nya räntan kommer heta SWESTR. Likt Bank of England 
och Federal Reserve kommer Riksbanken att publicerar histo-
riska genomsnitt baserat på de dagliga noteringarna. Utveck-
lingen av SWESTR har föranletts av en remissrunda. Det är dock 
fortsatt oklart om den nya referensräntan är tänkt att ersätta 
eller existera vid sidan av Stibor.  

I USA tillsattes redan 2014 på initiativ av Federal Reserve en 
kommitté, Alternative Reference Rates Committee (ARRC) i 
syfte att bestämma en referensränta som kan ersätta Libor i 
USD. I juni 2017 valdes Secured Overnight Financing Rate 
(SOFR), en ränta som är helt baserad på faktiska transaktioner  
i repomarknaden. SOFR har publicerats sedan början av april 
2018 och en marknad för swappar och futures har redan  
etablerats. Även obligationer kopplade till SOFR har emitterats 
sedan 2018.

Den 30 november 2020 annonserade ICE Benchmark  
Administration (IBA, administratör av USD Libor) att publicering 
av Libor i GBP, EUR, CHF och JPY sannolikt kommer upphöra 
enligt plan, den 31 december 2021. För USD förväntas dock 
endast Libor på löptiden 1 vecka och 2 månader upphöra vid 
utgången av 2021, och att de övriga löptiderna (overnight, 1m, 
3m, 6m & 12m) kan komma att fortsatt publiceras så sent som 
juni 2023. IBA avråder dock från att ingå i nya Libor-avtal efter 
utgången av 2021. En spaningsgrupp har av Bolaget tillsatts 
med representanter från  relevanta funktioner som följer 
utvecklingen inom området och utvärderar vilka åtgärder som 
måste genomföras i verksam heten. Under 2020 har ett separat 
projekt startats för implementationen av instrument kopplade 
till den nya referens räntan SOFR inför upphörandet av USD 
Libor. Arbetet i spaningsgruppen fortlöper parallellt med pro-
jektet för att identifiera andra förändringsbehov. Bolaget för-
väntas vara fullt anpassat för en migrering från Libor till SOFR 
under första halvan av 2021. 

Brexit 
Storbritannien lämnade EU den 1 februari 2020. Inför utträdet 
enades parterna dock om en övergångsperiod till och med den 
31 december 2020 som innebar att befintliga regler skulle  
fortsätta gälla medan nya avtal förhandlas. Därmed flyttades 
risken för ett avtalslöst utträde framåt i tiden. 

För Kommuninvest bestod denna risk i att brittiska finan-
siella institut inte skulle kunna agera som derivatmotparter  
vid ett avtalslöst utträde. Detta skulle kunna medföra högre 
koncentrationsrisker och sämre priser i derivattransaktioner. 
Trots att ett avtal kunde tecknas sent under 2020 så kvarstår 
oklarheter gällande finanssektorn. 

Denna risk har hanterats genom att godkänna nya enheter 
inom EU och med dessa förhandlat nya avtal. Förberedelser för 
ett avtalslöst utträde gjordes under 2020 då nya avtal upprätta-
des med nio av Bolagets prioriterade motparter. Förhandlingar 
med övriga motparter kommer fortlöpa under 2021. Sveriges 
regering har beslutat att förlängda övergångsreglerna till och 
med utgången av 2021 för företag från tredjeländer som bedriver 

värdepappersrörelse, vissa motparter har valt att tillämpa 
dessa regler. En annan risk för Kommuninvest har varit att inte 
längre kunna säkra derivat som omfattas av clearingskyldighet 
under EMIR, eftersom Bolaget använder brittiska London  
Clearing House Limited (LCH). I syfte att förhindra risken för 
avbrott har den Europeiska värdepappers- och marknadsmyn-
digheten (Esma) beslutat att LCH ska tillåtas tillhandahålla sina 
tjänster som clearinghus inom EU, även efter ett avtalslöst 
Brexit, under en övergångsperiod som sträcker sig till och med 
den 30 juni 2022. Denna risk har hanterats genom att god-
känna ytterligare ett clearinghus, Eurex Clearing AG i  
Tyskland. 

Kommuninvests bedömning är att Storbritanniens utträde 
ur EU inte kommer att ha någon väsentlig påverkan på Kom-
muninvests resultat, ställning, upplysningar, kapitalkrav,  
kapitalbas eller stora exponeringar.

Medlemsansvar
Kommuner och regioner som är medlemmar i Kommun invest 
Ekonomisk förening har ingått ett solidariskt borgensansvar 
för Bolagets samlade förpliktelser. Kommun invests verksamhet 
har förändrats kraftigt sedan Bolaget startade år 1986.

Under år 2010 togs två klarläggande avtal fram utöver det 
grundläggande solidariska borgensansvaret för att tydliggöra 
medlemmarnas ansvar. Det ena är ett garantiavtal som reglerar 
ansvaret för motpartsexponeringar i derivat och ersätter tidigare 
klausuler i lånehandlingarna. Det andra är ett uppdaterat  
regressavtal som beskriver medlemmarnas inbördes ansvar. 
Avtalen ersätter och förtydligar tidigare ansvar enligt regress-
avtal och reversvillkor. Avtalen har beslutats hos respektive 
medlemskommun under år 2011. Fördelningen av ansvaret 
meddelas respektive medlem två gånger årligen i åtagandebe-
sked, baserat på respektive medlems andel av Kommun invests 
totala utlåning samt respektive medlems andel av det totala 
insatskapitalet i Kommun invest Ekonomisk förening.

Åtagandebeskedet baseras på följande poster i Kommun-
invests balansräkning (mnkr) per 2020-12-31.

2020

Skulder till kreditinstitut 947,0

Emitterade värdepapper 498 305,9

Summa upplåning 499 252,9

SKULDER, enligt åtagandebesked
Utlånad upplåning1 436 794,0

Ej utlånad upplåning2 62 458,9

Summa upplåning 499 252,9

Derivat, kopplade till utlånad upplåning1 1 548,0

Övriga skulder2 428,9

Summa skuld/åtagande 501 229,8

TILLGÅNGAR, enligt åtagandebesked
Utlåning1, se not 14 445 788,8

Likviditetsreserv2, se not 3, 13, 15 62 458,9

Derivat, kopplade till utlånad upplåning1 549,2

Övriga tillgångar2 16 686,5

Summa tillgångar 525 483,4

1)  Fördelningsgrund: procentsats motsvarande respektive medlems andel av Kommun
invests totala utlåning.

2)  Fördelningsgrund: procentsats motsvarande respektive medlems andel av det totala
insatskapitalet i Kommun invest Ekonomisk förening.

Not 3 forts. 
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I åtagandebeskeden är derivaten upptagna netto per motpart, 
det vill säga fordringar på samma motpart har nettats mot 
skuld gentemot samma motpart. Dessutom har erhållna och 
ställda säkerheter, såsom statspapper, reducerat de derivat som 
ovan upptagits som tillgång respektive skuld. Erhållna säker-
heter uppgår per 2020-12-31 till 668,2 (1 584,2) mnkr och får 
enbart användas till att täcka utestående exponeringar. Mot-
svarande lämnade säkerheter för Bolagets skulder avseende 
derivat uppgår till 2,0 (5,3) mnkr. Dessa redovisas i not 26,  
men får inte reduceras i balansräkningen. 

Not 4 Räntenetto

Ränteintäkter 2020 2019

Ränteintäkter enligt effektivräntemetoden 1 741,9 1 198,9

varav utlåning 1 671,2 1 102,6

varav räntebärande värdepapper 70,7 96,3

Övriga ränteintäkter 1,2 24,6

Summa 1 743,1 1 223,5
Varav:  ränteintäkt från finansiella poster  

ej värderade till verkligt värde via 
resultaträkningen 1 197,1 692,6

Räntekostnader

Räntekostnader enligt effektivräntemetoden –973,0 –241,0

varav skulder till kreditinstitut –26,2 –2,7

varav emitterade värdepapper –942,1 –230,4

varav utlåning, negativ utlåningsränta –4,7 –7,9

Övriga räntekostnader –58,8 –155,0

Summa –1 031,8 –396,0
Varav:  räntekostnad från finansiella poster  

ej värderade till verkligt värde via 
resultaträkningen –1 110,4 –1 149,4

Räntenetto 711,3 827,5

Kommun invest anser att samtliga intäkter och kostnader  
är hänförliga till det land där Bolaget har sitt säte, Sverige. 

I denna not redovisas intäkter som positivt och kostnader  
som negativt. För mer information om periodens räntenetto,  
se Kommentarer till resultaträkningen på sidan 53. 

Not 5 Provisionskostnader

2020 2019

Betalningsförmedlingsprovisioner 8,4 7,4

Värdepappersprovisioner 3,2 3,6

Övriga provisioner 1,1 0,3

Summa 12,7 11,3

Not 6 Nettoresultat av finansiella transaktioner

2020 2019

Realiserat resultat –1,7 –7,1

varav räntebärande värdepapper – –

varav andra finansiella instrument –1,7 –7,1

Orealiserade marknadsvärdesförändringar –245,3 –193,9

Valutakursförändringar –0,7 –0,5

Summa –247,7 –201,5

Kommun invest anser att samtliga intäkter och kostnader är 
hänförliga till det land där Bolaget har sitt säte, Sverige.

Nettovinst/nettoförlust uppdelat  
per värderingskategori 2020 2019

Finansiella tillgångar värderade till verkligt 
värde via resultaträkningen 210,6 –519,6

varav obligatorisk -7,3 –344,9

varav verkligt värde option 217,9 –174,7

Finansiella tillgångar värderade till upplupet 
anskaffningsvärde 0,1 3,3

Finansiella skulder värderade till verkligt 
värde via resultaträkningen –461,2 358,4

varav handel –68,4 3 872,8

varav verkligt värde option –392,8 –3 514,4

Finansiella skulder värderade till upplupet 
anskaffningsvärde – –

Förändring i verkligt värde på derivat  
som är säkringsinstrument i en säkring  
av verkligt värde 648,8 –790,8

Förändring i verkligt värde på derivat som är 
säkringsinstrument i en säkring av verkligt 
värde, portfölj –34,8 0,7

Förändring i verkligt värde på säkrad post 
med avseende på den säkrade risken i 
säkring av verkligt värde –645,1 747,7

Förändring i verkligt värde på säkrad post 
med avseende på den säkrade risken i 
säkring av verkligt värde, portfölj 34,6 –0,7

Valutakursförändringar –0,7 –0,5

Summa –247,7 –201,5

Resultat (netto)

Nettoresultat på finansiella tillgångar  
som redovisats i övrigt totalresultat – –

Kommun invest har inga tillgångar eller skulder som redo visas i övrigt totalresultat. 
Kommun invest tar inte upp någon egen kreditrisk i de finansiella rapporterna, se not 25.

Nettoresultat för finansiella tillgångar värderade till upplupet 
anskaffningsvärde uppgår till 0,2 (3,3) mnkr. I beloppet ingår 
en ränteskillnadsersättning om 0,2 (3,3) mnkr, vilket avser  
förtidsstängd utlåning. Stängning har i samtliga fall skett på 
kunds initiativ. 

Not 3 forts. 
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Not 8 Allmänna administrationskostnader

Anges i tkr 2020 2019

Personalkostnader

Löner och arvoden 74 492 75 309

Sociala avgifter 40 974 41 208

  varav arbetsgivaravgifter och löneskuld 
arbetsgivaravgift 22 692 23 606

 varav pensionskostnader 14 713 13 907

  varav särskild löneskatt på 
pensionskostnader 3 569 3 695

Inhyrd personal 7 461 3 164

Utbildningskostnader 2 698 3 946

Övriga personalkostnader 2 711 3 449

Summa personalkostnader 128 336 127 076

Övriga allmänna administrationskostnader

Resekostnader 675 3 942

IT-kostnader 24 489 20 437

Konsultarvoden 22 542 16 517

Ratingkostnader 3 009 1 781

Marknadsdata 9 344 9 484

Hyror och andra lokalkostnader 6 116 6 634

Årsredovisnings- och delårsrapport 616 709

Resolutionsavgift 20 879 27 434

Övriga kostnader 24 151 22 171

Summa övriga allmänna administrationskostnader 111 821 109 109
Summa 240 157 236 185

Lönepolicy
Bolaget har en lönepolicy av vilken framgår att Kommun invest 
inte tillämpar rörlig ersättning. Ingen rörlig ersättning har  
heller utgått till anställda inom Kommuninvest för år 2020. 
Inga engångsersättningar i samband med nyanställningar har 
beviljats, inte heller avgångsvederlag till styrelse ledamöter, 
verkställande direktör eller andra ledande befattningshavare. 
Inga enskilda medarbetare erhåller ersättning motsvarande 
1 miljon EUR eller mer per räkenskapsår.

Ersättning till ledande befattningshavare
Ersättning till verkställande direktör har beslutats av styrelsen. 
För år 2020 erhöll verkställande direktör 3 443 (3 114) tkr i 
grundlön. Ingen rörlig ersättning utbetalades. Pensionskostnad 
för verkställande direktör uppgick till 1 087 (971) tkr och är 
täckt genom försäkring. Vid uppsägning från Bolagets sida 
utgår lön under uppsägningstiden som är 6 månader samt 
avgångsvederlag om 18 månader reducerat med belopp mot
svarande ny inkomst om nytt arbete erhålls. 

Ersättning till vice verkställande direktör har beslutats av 
styrelsen. För år 2020 erhöll vice verkställande direktör 2 181 
(2 119) tkr i grundlön. Ingen rörlig ersättning utbetalades.  
Pensionskostnad för vice verkställande direktör uppgick till 
699 (679) tkr och är täckt genom försäkring. Vid uppsägning 
från Bolagets sida utgår lön under uppsägningstiden som är  
6 månader samt avgångsvederlag om 18 månader reducerat 
med belopp motsvarande ny inkomst om nytt arbete erhålls. 

Ersättningsinformation avseende andra ledande befatt
ningshavare inkluderar ersättning som har erhållits under  
perioden i verkställande ledningen. Vid årsskiftet uppgick 
andra ledande befattningshavare i bolagsledningen till totalt  
5 (5) personer varav 2 (2) kvinnor och 3 (3) män. För mer infor
mation gällande bolagsledningens sammansättning och  
förändringar under året, se sidan 47. 

Ersättning till andra ledande befattningshavare i bolags
ledningen har beslutats av styrelsen. Den sammanlagda ersätt
ningen till andra ledande befattningshavare som ingick i verk
ställande ledning under år 2020 uppgick till 6 508 (7 589) tkr. 
Pensionskostnaderna är täckta genom försäkring. 

Enligt den arbetsordning för styrelsen som fastställdes 
under år 2020 ansvarar styrelsens ordförande för att det utförs 
en oberoende granskning av Bolagets lönepolicy och ersätt
ningssystem; att bereda styrelsens beslut om dels ersättning till 
den verkställande ledningen, dels ersättning till anställda som 
har det övergripande ansvaret för någon av Bolagets kontroll
funktioner; samt om åtgärder för att följa upp tillämpningen av 
Bolagets lönepolicy.

Not 7 Övriga rörelseintäkter

2020 2019

Realisationsvinst vid avyttring  
av materiella tillgångar – 0,1

Intäkter från avtal med kunder 8,2 6,5

Övriga rörelseintäkter 3,4 2,7

Summa 11,6 9,3

Samtliga intäkter från avtal med kunder avser intäkter från en 
finansförvaltningstjänst, KIFinans, vilken erbjuds medlemmar 
i Kommuninvest Ekonomisk förening. Tjänsten innebär att 
kunderna kan skapa en översikt av sina finansiella positioner. 
Samtliga intäkter härrör från en kundkategori vilken består av 
kommuner eller landsting/regioner som är medlemmar i Kom
muninvest Ekonomisk förening och alla kunder verkar på 
samma geografiska marknad, Sverige. 

Samtliga avtal behandlas på portföljnivå, ger kund rätt till 
åtkomst till en tjänst och prestationsåtagandet uppfylls över tid 
under perioden som tjänsten tillhandahålls. Alla avtal sträcker 

sig över ett kalenderår och faktureras normalt inom det räken
skapsåret, det sker ingen justering av betydande finansierings
komponent då betalningsvillkor, fakturering och tillgång till 
tjänst sker inom ett räkenskapsår. Intäkten redovisas inom 
räkenskapsåret i takt med att prestationsåtagandet uppfylls. 
Avtalens transaktionspris är fast och utan justeringar för  
rörliga ersättningar, skyldigheter eller förmåner kopplade till 
avtal eller andra bedömningsposter. Transaktionspriset fast
ställs utifrån Kommuninvests Prislista och utgår från kund
koncernens externa låneskuld. Avtalsutgifter för systemet KI
Finans är aktiverat som immateriell tillgång och redovisas 
under IAS 38 Immateriella tillgångar och löpande utgifter hän
förliga till KIFinans kostnadsförs i enlighet med IFRS 15 punkt 
96. Det finns inte specifika utgifter kopplade till avtalen som 
betalas av kund.

Kommuninvest anser att samtliga intäkter är hänförliga till 
det land där Bolaget har sitt säte, Sverige.
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Löner och ersättningar

2020, anges i tkr 
Grundlön /

styrelsearvode
Övriga  

förmåner
Pensions – 

kostnad Summa

Styrelse 2 430 – – 2 430

Verkställande direktör 3 443 116 1 087 4 646

Vice verkställande direktör 2 181 – 699 2 880

Övriga i bolagsledningen 6 508 4 2 204 8 716

Övriga tjänstemän 59 930 60 10 723 70 713

Summa 74 492 180 14 713 89 385

2019, anges i tkr 
Grundlön /

styrelsearvode
Övriga  

förmåner
Pensions – 

kostnad Summa

Styrelse 2 350 – – 2 350

Verkställande direktör 3 114 90 971 4 175

Vice verkställande direktör 2 119 – 679 2 798

Övriga i bolagsledningen 5 845 17 1 727 7 589

Övriga tjänstemän 61 882 – 10 530 72 411

Summa 75 309 107 13 907 89 323

Medelantalet anställda 2020 2019

Medelantalet anställda under året 103 101

varav kvinnor 39 42

Revisionsuppdrag
Vid 2020 års årsstämma i Bolaget utsågs, för perioden intill 
slutet av årsstämman 2024, KPMG AB till revisionsbolag. Med 
revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och 
bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens för
valtning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på Kom
muninvest i Sverige AB:s revisor att utföra samt rådgivning eller 
annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan gransk
ning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. 
Med begreppet revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 
avses kvalitetsgranskningstjänster, till exempel granskning 
som utmynnar i rapport eller intyg som är avsett även för andra 
än uppdragsgivaren. Med övriga tjänster avses sådant som inte 
är hänförligt till någon av ovanstående punkter.

Arvode och kostnadsersättning till revisorer,  
KPMG AB 2020 2019

Revisionsuppdrag 1 304 714

Revisionsverksamhet  
utöver revisionsuppdraget 659 970

Övriga tjänster 77 49

Leasing 
Den 1 januari 2019 trädde IFRS 16 Leasingavtal i kraft och 
ersatte IAS 17 Leasingavtal. I RFR 2 finns valet att, i juridisk 
person, inte tillämpa IFRS 16 utan istället tillämpa reglerna för 
redovisning av leasing som finns i RFR 2. Bolaget har valt möj
ligheten i RFR 2 att inte tillämpa IFRS 16. 

I tabellerna nedan framgår framtida leasingavgifter enligt 
RFR 2 samt periodens leasingkostnader för 2020. Omfatt
ningen av leasingaktiviteter är oförändrad mot tidigare år. 
Ingen uppdelning har gjorts utifrån villkoren i leasing avtalen 
då leasingaktiviteten är en så pass immateriell del av Kommun
invests verksamhet. Huvuddelen av kostnaderna hänförs till 
Bolagets hyra av kontorslokaler från dotterbolaget Kommun
invest Fastighets AB. 

Framtida leasingavgifter 

Inom 1 år 5 342

3–5 år 9 525

Över 5 år –

Summa 14 867

Periodens leasingkostnader 2020 2019

Leasingkostnader 6 087 5 914

varav variabla leasingavgifter – –

Not 8 forts. 

Ersättning till styrelse 
Styrelsen bestod i slutet av året av 8 (8) ledamöter inklusive
arbetstagarrepresentanter, varav 4 (3) kvinnor. Ellen Bramness
Arvidsson är ordförande i styrelsen. Stämman år 2020
beslutade att styrelsens arvoden skulle vara ett fast arvode om 
600 tkr till ordföranden och ett fast arvode om 330 tkr till leda
möter. Inget arvode utgick till arbetstagarrepresentanterna.

Kommuninvest har inte några pensionsutfästelser eller 
några särskilda uppsägningsvillkor för styrelsen.

Anges i tkr 2020 2019

Ellen Bramness Arvidsson 585 550

Kurt Eliasson 321 300

Lars Heikensten 321 300

Johan Törngren, avgick april 2020 88 300

Catrina Ingelstam, nyvald april 2020 234 –

Erik Langby 321 300

Anna von Knorring, avgick oktober 2020 239 300

Kristina Sundin Jonsson 321 300

Mattias Bokenblom, arbetstagarrepresentant – –

Kristin Ekblad, arbetstagarepresentant,  
nyvald mars 2020 – –

Summa 2 430 2 350
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Not 9 Övriga rörelsekostnader

2020 2019

Försäkringskostnader 1,3 1,2

Kommunikation och information 2,6 2,8

Övriga rörelsekostnader 0,0 0,0

Summa 3,9 4,0

Not 10 Kreditförluster, netto

2020 2019

Kassa och tillgodohavande hos centralbanker –0,7 0,0

Belåningsbara statsskuldförbindelser –0,3 1,6

Utlåning till kreditinstitut 0,2 0,2

Utlåning 11,9 10,7

Obligationer och räntebärande värdepapper 0,0 –

Poster utanför balansräkningen 0,0 0,1

Summa 11,1 12,6

I enlighet med IFRS 9 redovisar Kommuninvest förväntade  
kreditförluster, Kommuninvest har inte haft några realiserade  
kreditförluster. År 2020 uppgår kreditförluster till ett positivt 
belopp, främst till följd av förändringar i den modell Bolaget 
använder för att beräkna förväntade kreditförluster.  
För information om beräkningsmodell, reserveringar och rörel
ser av kreditförluster se not 3. 

Not 11 Skatter

Redovisat i resultaträkningen 2020 2019

Aktuell skattekostnad 48,3 84,2

Justering av skatt hänförlig till tidigare år – –

Totalt redovisad skattekostnad 48,3 84,2

Avstämning av effektiv skatt 2020 2019

Resultat före skatt 228,0 392,1

Skatt enligt gällande skattesats 21,4% 48,8 21,4% 83,9

Ej avdragsgilla kostnader/Ej 
skattepliktiga intäkter –0,2% –0,5 0,1% 0,3

Skatt hänförlig till tidigare år 0,0% – 0,0% –

Redovisad effektiv skatt 21,2% 48,3 21,5% 84,2

Skatteposter som redovisats direkt mot  
eget kapital 2020 2019

Aktuell skatt i lämnade koncernbidrag 48,3 84,2

Summa som redovisats direkt mot  
eget kapital 48,3 84,2

Not 12 Förslag till vinstdisposition

2020

Styrelsen förelår att:

Årets vinst 179,7

Balanserat resultat 276,6

Totalt 456,3
Disponeras på följande sätt:

Balanseras i ny räkning 456,3

För mer information se sidan 36.

Not 13 Belåningsbara statsskuldförbindelser

2020 2019

Redovisat värde

Verkligt  
värde

Redovisat värde

Verkligt  
värde

Upplupet 
anskaff- 

nings värde

Verkligt 
värde via 
resultat-

räkningen

Summa
redovisat 

värde

Upplupet 
anskaff- 

nings värde

Verkligt värde 
via resultat-

räkningen

Summa
redovisat 

värde

Belåningsbara statsskuldförbindelser

– svenska staten 25 198,4 2 836,8 28 035,2 28 036,4 13 511,2 1 389,2 14 900,4 14 900,9

– utländska stater – – – – – 2 785,9 2 785,9 2 785,9

Summa 25 198,4 2 836,8 28 035,2 28 036,4 13 511,2 4 175,1 17 686,3 17 686,8

Positiv skillnad till följd av att bokförda 
värden överstiger nominella värden 6,0 87,0

Negativ skillnad till följd av att bokförda 
värden understiger nominella värden –0,6 –

Summa 5,4 87,0
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Not 14 Utlåning

2020 2019

Redovisat värde

Verkligt  
värde

Redovisat värde

Verkligt  
värde

Upplupet 
anskaff- 

nings värde

Verkligt 
värde via 
resultat-

räkningen

Summa
redovisat 

värde

Upplupet 
anskaff- 

nings värde

Verkligt  
värde via 
resultat-

räkningen

Summa
redovisat 

värde

Utlåning 

– kommuner och regioner 155 571,9 49 169,4 204 741,2 205 327,2 120 642,9 63 335,4 183 978,3 184 100,0

– bostadsföretag med kommunal borgen 115 177,3 38 232,3 153 409,7 153 689,1 98 309,6 46 628,6 144 938,2 144 938,9

– övriga företag med kommunal borgen 64 990,5 22 647,4 87 637,9 87 700,8 52 075,3 27 226,3 79 301,6 79 227,2

Summa 335 739,7 110 049,0 445 788,8 446 717,1 271 027,8 137 190,3 408 218,1 408 266,1

Med utlåning avses utlåning till kommuner, regioner samt kommun och regionsägda företag.  

Not 15  Obligationer och andra räntebärande  värdepapper

2020 2019

Redovisat värde

Verkligt  
värde

Redovisat värde

Verkligt  
värde

Upplupet 
anskaff- 

nings värde

Verkligt 
värde via 
resultat-

räkningen

Summa
redovisat 

värde

Upplupet 
anskaff- 

nings värde

Verkligt  
värde via 
resultat-

räkningen

Summa
redovisat 

värde

Obligationer och andra  
räntebärande värdepapper

– svenska bostadsinstitut – – – – – – – –

– övriga svenska emittenter 3 013,7 1 215,4 4 229,1 4 224,4 – – – –

– övriga utländska emittenter 5 023,1 4 570,6 9 593,7 9 591,9 – 7 722,6 7 722,6 7 722,6

Summa 8 036,8 5 786,0 13 822,8 13 816,3 – 7 722,6 7 722,6 7 722,6

Positiv skillnad till följd av att bokförda 
värden överstiger nominella värden 185,1 111,6

Negativ skillnad till följd av att bokförda 
värden understiger nominella värden 0,0 –0,8

Summa 185,1 110,8

Not 16 Aktier och andelar i dotterföretag

Kommun invest Fastighets AB, ägd andel 100 procent.
Org nr: 5564645629, Örebro.

2020 2019

Antal aktier: 1 000 st 42,0 42,0

Summa 42,0 42,0

Kommun invest Fastighets AB hade 20201231 en balans
omslutning om 46,2 (46,4) mnkr, eget kapital om 42,0 (42,3) 
mnkr och ett resultat om 0,3 (–0,3) mnkr.
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Not 17 Derivat och säkringsredovisning

Kommuninvests upplåning sker i flera olika valutor och med 
både fast och rörlig ränta. Kommuninvests utlåning är enbart 
i svenska kronor men till både fast och rörlig ränta. Kommun
invest använder derivatinstrument för att säkra ränte och 
valutarisker som uppstår när Kommuninvests upplånings och 
utlånings avtalsmässiga villkor inte överensstämmer.

Med syfte att minska volatiliteten på resultatet och eget 
kapital tillämpas säkringsredovisning av verkligt värde för fast
ränteupplåningar och utlåningar. Säkringen innebär att ett 
eller flera derivatkontrakt, benämnda säkringsinstrument, har 
ingåtts i syfte att säkra en eller flera marknadsrisker kopplade 
till en upplåning eller utlåning. Som säkringsinstrument 
används enbart plainvanilla derivat i form av ränte och 
valuta swappar. 

Säkringsrelationer
Kommuninvest använder sig vid säkringsredovisning av två 
olika sorters säkringsrelationer, säkring av ränterisk och säk
ring av ränte och valutarisk. Från och med 2019 tillämpar 
Kommuninvest både transaktionsmatchade säkringar och   
säkring på portföljnivå. Tidigare har enbart transaktionsbase
rade säkringsrelationer tillämpats. 

Vid transaktionsmatchad säkring stämmer alltid de kritiska 
villkoren, valuta, förfallodag, datum för fasträntebetalning
arna samt totalt nominellt belopp, i säkringsinstrumentet och 
den säkrade posten. Därmed förväntar sig Kommuninvest att 
källor till ineffektivitet under säkringsrelationens löptid enbart 
består av värdeförändring på säkringsinstrumentets rörliga ben 
samt i förekommande fall förändring i valutabasisspread.

Portföljsäkring görs på viss fastränteutlåning för säkring av 
ränterisk baserat på lånens förfallodag. Som säkrings      
instrument används ränteswappar med villkor som överens
stämmer med den säkrade posten.

Säkring av ränterisk
Ränterisk uppkommer när Kommuninvest lånar upp respektive 
lånar ut pengar till fast ränta. Då upplåning respektive ut 
låningen ej sker samtidigt säkras dessa affärer med ett eller 
flera derivatinstrument. Kommuninvests mål med dessa säk
ringar är att minska risken för förändringar gällande upplå
nings eller utlåningstransaktionens verkliga värde orsakat av 
förändringar i benchmarkräntan. Kommuninvest identifierar 
denna benchmarkränterisk som den riskkomponent som säk
ras inom upp respektive utlåningen.

Vid transaktionsmatchad säkring utgörs den säkrade posten 
av en fastränteupplåning eller utlåning och vid portföljsäkring 
utgörs säkrad post av ett säkrat belopp. Säkringsinstrumentet 
utgörs av en eller flera ränteswappar. Ränteswapparna ska vara 
i samma valuta och med samma förfallodag samt ha totalt 
nominellt belopp som den säkrade posten. 

Säkring av ränte- och valutarisk 
Ränte och valutarisk uppstår när Kommuninvest lånar upp 
pengar i utländsk valuta till fast ränta. Då Kommuninvests 
utlåning är i svenska kronor används derivatkontrakt för att 
växla dessa pengar till svenska kronor vilket innebär att dessa 
upplåningar säkras på transaktionsnivå med ett eller flera deri
vat. Kommuninvests mål med dessa säkringar är att minska ris
ken för förändringar i upplåningens verkliga värde orsakat av 
förändringar i aktuell benchmarkränta samt valutakurs. Kom
muninvest identifierar denna benchmarkränte och valuta risk 
som de riskkomponenter som säkras inom upplåningen.

I dessa fall utgörs den säkrade posten av en fastränteupp 
låning i utländsk valuta. Säkringsinstrumenten utgörs av en 
eller flera valutaswappar där säkringen slutar i rörliga SEKflö
den. Valutaswapparna ska utgå från samma valuta, förfallo
dag, datum för fasträntebetalningarna samt totalt nominellt 
belopp som den säkrade posten.

Effektivitetstestning
Kommuninvest genomför en prospektiv granskning initialt när 
säkringsrelation skall inledas och därefter retrospektiva tester 
kvartalsvis. Vid den prospektiva granskningen kontrolleras att 
de kritiska villkoren för den säkrade posten och säkrings 
instrumentet överensstämmer. Om de kritiska villkoren ej 
överensstämmer kommer säkringsredovisning ej att tillämpas. 

Säkringsrelationens effektivitet mäts retrospektivt i en    
analys som bygger på historiska data för balanser av orealiserat 
marknadsvärde för den säkrade posten respektive säkringsin
strumentet. Analysen består av ett regressionstest. Regres
sionstestet förklarar säkringsrelationen effektiv om en linjär 
regression ger en regressionskoefficient mellan –0,8 och –1,25. 
Om säkringsrelationen inte förklaras som effektiv bryts rela
tionen, den tidigare säkrade posten redovisas till upplupet 
anskaffningsvärde och värdeförändringarna periodiseras över 
postens återstående löptid.

Samtliga säkringsrelationer har bedömts som effektiva. 
Kommuninvest har inga säkringsrelationer som har avbrutits 
i förtid. 

Säkringsredovisning och osäkerhet till följd  
av referensräntereformen
Reformen av nya referensräntor har en immateriell effekt på 
Kommuninvests resultat och ställning då Kommuninvest har 
mycket få säkringar kopplade till osäkerhet i utländsk IBOR. 

Kommuninvest har tre säkringsrelationer kopplade till 
LIBOR 3 m som sträcker sig bortom utgången av 2021, nomi
nellt belopp uppgår till 2 mdkr. Kommuninvest har beslutat  
att inte ingå några nya sådana säkringsrelationer.  

Kommuninvest ingår säkringsredovisning kopplat till Stibor 
3 m, där nominellt belopp uppgår till knappt 300 mdkr. Det är 
i dagsläget inte fastställt hur Stibor kommer att påverkas av 
referensräntereformen.  
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Säkringsinstrument Nominellt belopp
Tillgångar  

verkligt värde
Skulder  

verkligt värde

Förändringar i verkligt  
värde som används  

för redovisning av 
säkringsineffektivitet

Återstående kontraktsenlig löptid Totalt

<1 år 1–5 år > 5år 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019

Derivat i säkringsrelation

Derivat i säkring av 
ränterisk 55 154,3 308 455,7 85 233,2 448 843,2 389 706,11 566,7 1 220,8 –454,5 –453,3 702,5 –777,0

Derivat i säkring av 
ränterisk, portfölj – 10 330,0 5 925,0 16 255,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 –34,8 0,7

Derivat i säkring av  
ränte- och valutarisk 776,3 1 581,5 – 2 357,8 3 370,8 169,4 396,0 –59,1 – –52,7 –13,8

Summa 55 930,6 320 367,2 91 158,2 467 456,0 393 226,91 736,1 1 616,8 –513,6 –453,3 615,0 –790,1
Genomsnittlig ränta 0,15% 0,13% 0,25%

Derivat ej i säkringsrelation

Ränterelaterade 101 908,2 135 218,9 1 882,4 239 009,5 258 182,7 0,1 23,9 –194,5 –330,7

Valutarelaterade 99 729,8 101 919,1 150,9 201 799,8 174 702,5 1 342,1 10 256,5 –18 020,6 –2 347,1

Övriga 6 779,1 – – 6 779,1 6 481,8 351,0 69,8 –249,0 –353,4

Summa 208 417,1 237 138,0 2 033,3 447 588,4 439 367,0 1 693,2 10 350,2 –18 464,1 –3 031,2

Totalt 264 347,7 557 505,2 93 191,5 915 044,4 832 593,91 2 429,3 11 967,0 –18 977,7 –3 484,5

Säkrade poster
Tillgångar  

redovisat värde

Upplupet belopp för 
justering av verkligt 

värde, tillgångar
Skulder  

redovisat värde

Upplupet belopp för 
justering av verkligt 

värde, skulder

Förändringar 
i verkligt värde som  

används för redovisning 
av säkringsineffektivitet

2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019

Utlåning i en säkring av 
ränterisk 145 286,9 116 060,4 1 895,5 869,5 1 026,0 213,0

Placering i en säkring av 
ränterisk 7 389,9 – 8,8 – 8,8 –

Upplåning i en säkring av 
ränterisk 299 897,0 258 602,4 2 397,7 657,3 –1 740,4 512,61

Upplåning i en säkring av 
ränte- och valutarisk 2 468,0 3 252,2 92,8 153,4 60,6 22,11

Säkrad post, portfölj 16 255,0 150,0 33,9 –0,7 34,6 –0,7

Summa 168 931,8 116 210,4 1 938,2 868,8 302 365,0 261 854,6 2 490,5 810,7 –610,4 747,0

1) Uppgift är korrigerad och stämmer inte med årsredovisningen 2019.

Total säkringsineffektivitet 2020 2019

Säkring av ränterisk

Derivat 702,5 –777,0

Upplåning –1 740,4 512,61

Utlåning 1 026,0 213,0

Placering 8,8 –

Portfölj –0,2 0,0

Summa –3,3 –51,4
Säkring av ränte- och valutarisk

Derivat –52,7 –13,8

Upplåning 60,6 22,11

Summa 7,9 8,3

1) Uppgift är korrigerad och stämmer inte med årsredovisningen 2019.

All ineffektivitet redovisas i nettoresultat av finansiella  
transaktioner.

Not 17 forts. 
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Not 18 Immateriella tillgångar

2020 2019

Anskaffningsvärde

Ingående anskaffningsvärde 44,1 34,0

Årets investeringar 10,3 10,1

Avyttringar och utrangeringar –2,3 –

Utgående anskaffningsvärde 52,1 44,1

Avskrivningar

Ingående avskrivningar –22,7 –18,3

Årets avskrivningar –0,7 –4,4

Avyttringar och utrangeringar 2,0 –

Utgående avskrivningar -21,4 –22,7
Planenligt restvärde vid periodens slut 30,7 21,4

Kommun invests immateriella tillgångar består av egna  
upparbetade affärssystem. Posten avyttringar och utrange
ringar avser nedskrivning av en applikation i KI Finans. 

Not 19 Materiella tillgångar

2020 2019

Anskaffningsvärde

Ingående anskaffningsvärde 24,1 20,2

Årets investeringar 2,0 4,5

Avyttringar och utrangeringar – –0,6

Utgående anskaffningsvärde 26,1 24,1

Avskrivningar

Ingående avskrivningar –17,0 –15,2

Årets avskrivningar –2,3 –2,3

Avyttringar och utrangeringar – 0,5

Utgående avskrivningar –19,3 –17,0
Planenligt restvärde vid periodens slut 6,8 7,1

I materiella tillgångar ingår främst ITutrustning och kontors
inventarier.

Not 20 Övriga tillgångar

2020 2019

Fordran dotterbolag 1,9 2,5

Ställd marginalsäkerhet 16 460,3 2 807,6

Övriga tillgångar 12,3 18,8

Summa 16 474,5 2 828,9

Fordran på dotterbolag avser koncernbidrag. 

Kommuninvest började ställa säkerheter för derivat clearade 

hos central clearingmotpart under 2016, vilka nettas per mot

part och valuta i balansräkningen, se vidare not 26. Under 2017 

började Bolaget även ställa kontantsäkerheter för derivat som ej 

har clearats hos central motpart för clearing för vilka kvitt

ningsrätt ej föreligger. Dessa tas därmed upp till fullo i balans

räkningen.

Not 21 Övriga skulder

2020 2019

Skuld till moderförening 276,9 1 397,0

Erhållen marginalsäkerhet 94,3 7 981,5

Övriga skulder 11,1 22,1

Summa 382,3 9 400,6

Skuld till Kommuninvest Ekonomisk förening avser koncern
bidrag samt medlemsinsatser under år 2020, som för Förening
ens räkning hanteras av Bolaget och som ännu inte överförts 
till Bolaget i form av nytt aktiekapital. Kommuninvest började 
erhålla säkerheter för derivat clearade hos en central motpart 
för clearing under år 2016, vilka nettas per motpart och valuta 
i balansräkningen, se vidare not 26. Under år 2017 började 
Bolaget även erhålla kontantsäkerheter för derivat som ej har 
clearats hos central motpart för clearing för vilka kvittnings
rätt ej föreligger och därmed tas upp till fullo i balans 
räkningen.

Not 22  Avsättningar

2020 2019

Reserveringar gällande åtaganden utanför 
balansräkningen 0,0 0,1

Summa 0,0 0,1

I posten ingår reserveringar avseende förväntade kreditförlus
ter på åtaganden utanför balansräkningen. För mer informa
tion om åtaganden utanför balansräkningen se not 23.

Not 23  Ställda säkerheter, eventual-
förpliktelser och åtaganden

Ställda säkerheter 2020 2019

I form av ställda säkerheter för egna  
skulder och avsättningar

Deponerat hos Riksbanken

– statspapper 334,6 2 297,1

– statligt relaterade värdepapper 8 220,6 3 448,4

Ställda säkerheter för derivatskulder

– statspapper 5,3 5,3

Ställd marginalsäkerhet hos central  
motpart för clearing

– statspapper 2 502,2 –

Summa ställda säkerheter 11 062,7 5 750,8

Eventualförpliktelser Inga Inga

Beviljade, ej utbetalda lån 1 859,1 1 618,8

Utställda lånelöften 355,3 976,5

Redovisat värde för skulder och avsättningar där pant ställts 
uppgick till 2,0 (5,8) mnkr. Värdepapper deponerade hos Riks
banken är ett krav då Kommun invest är medlem i Riks bankens 
system för överföring av kontoförda pengar, RIX, och är en för
utsättning för kortfristig likviditetshantering via RIX. 

FINANSIELLA RAPPORTER

88 Kommuninvest i Sverige AB, org. nr. 556281-4409 Årsredovisning 2020

336



Not 24 Närståenderelationer

Kommun invest har under år 2020 haft närståenderelation med Kommun invest Ekonomisk förening (moderbolag) och 
 Kommun invest Fastighets AB (dotterbolag).

Närståenderelation, anges i tkr År

Försäljning av 
varor/tjänster till 

närstående

Inköp av varor/ 
tjänster från 
närstående Övrigt (ränta)

Fordran på 
närstående per 

31 december

Skuld till 
närstående per 

31 december

Kommun invest Ekonomisk förening 2020 1 515 – – 269 276 890

2019 1 109 40 – – 1 396 952

Kommun invest Fastighets AB 2020 609 4 390 – 2 202 –

2019 295 4 423 – 2 435 –

Närståenderelationen gentemot Kommun invest Fastighets AB avser transaktioner rörande Kommun invests lokal, vilken ägs av 
Kommun invest Fastighets AB, samt koncernbidrag. Skuld till Kommun invest Ekonomisk förening avser koncernbidrag samt medlems
insatser, som för Föreningens räkning hanteras av Bolaget och som ännu inte överförts till Bolaget i form av nytt aktiekapital.

Not 25 Finansiella tillgångar och skulder

Finansiella instrument fördelade på värderingskategori

2020
Upplupet 

anskaffningsvärde Verkligt värde via resultaträkningen
Redovisat  

värde
Verkligt  

värde

Handel Obligatorisk
Verkligt värde 

option
Derivat som används 

i säkringsredovisning

Finansiella tillgångar
Kassa och tillgodohavanden hos 
centralbanker 18 931,2 – – – – 18 931,2 18 931,2

Belåningsbara 
statsskuldförbindelser 25 198,4 – – 2 836,8 – 28 035,2 28 036,4

Utlåning till kreditinstitut 1 669,6 – – – – 1 669,6 1 669,6

Utlåning 335 739,7 – – 110 049,0 – 445 788,7 446 717,1

Värdeförändring på räntesäkrade 
poster i portföljsäkring 33,9 – – – – 33,9 33,9

Obligationer och andra 
räntebärande värdepapper 8 036,8 – – 5 786,1 – 13 822,9 13 816,4

Derivat – – 1 693,2 – 736,2 2 429,4 2 429,4

Övriga finansiella tillgångar 16 464,2 – – – – 16 464,2 16 464,2

Summa 406 073,8 – 1 693,2 118 671,9 736,2 527 175,1 528 098,2

Finansiella skulder
Skulder till kreditinstitut1 379,7 – – 567,3 – 947,0 947,0

Emitterade värdepapper1 349 899,6 – – 148 406,3 – 498 305,9 499 820,2

Derivat – 18 464,0 – – 513,6 18 977,6 18 977,6

Värdeförändring på räntesäkrade 
poster i portföljsäkring – – – – – – –

Övriga finansiella skulder 379,6 – – – – 379,6 379,6

Summa 350 658,9 18 464,0 – 148 973,6 513,6 518 610,1 520 124,4

1) Upplåningens nominella belopp, det vill säga det belopp som ska infrias på förfallodagen, uppgår till 496 443,1 (451 880,3 ) mnkr.
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Finansiella instrument fördelade på värderingskategori

2019
Upplupet 

anskaffningsvärde Verkligt värde via resultaträkningen
Redovisat  

värde
Verkligt  

värde

Handel Obligatorisk
Verkligt värde 

option
Derivat som används 

i säkringsredovisning

Finansiella tillgångar
Kassa och tillgodohavanden hos 
centralbanker 811,1 – – – – 811,1 811,1

Belåningsbara statsskuldförbindelser 13 511,2 – – 4 175,1 – 17 686,3 17 686,8

Utlåning till kreditinstitut 21 917,2 – – – – 21 917,2 21 917,2

Utlåning 271 027,8 – – 137 190,3 – 408 218,1 408 266,1

Obligationer och andra räntebärande 
värdepapper – – – 7 722,6 – 7 722,6 7 722,6

Derivat – – 10 350,2 – 1 616,8 11 967,0 11 967,0

Övriga finansiella tillgångar 2 825,9 – – – – 2 825,9 2 825,9

Summa 310 093,2 – 10 350,2 149 088,0 1 616,8 471 148,2 471 196,7

Finansiella skulder
Skulder till kreditinstitut1 3 435,3 – – 592,4 – 4 027,7 4 027,6

Emitterade värdepapper1 285 715,8 – – 161 047,2 – 446 763,0 448 022,5

Derivat – 3 031,2 – – 453,3 3 484,5 3 484,5

Värdeförändring på räntesäkrade 
poster i portföljsäkring 0,7 – – – – 0,7 0,7

Övriga finansiella skulder 9 397,6 – – – – 9 397,6 9 397,6

Summa 298 549,4 3 031,2 – 161 639,6 453,3 463 673,5 464 932,9

1) Upplåningens nominella belopp, det vill säga det belopp som ska infrias på förfallodagen, uppgår till 496 443,1 (451 880,3) mnkr.

Det redovisade värdet för utlåningen består dels av utlåning 
redovisad till upplupet anskaffningsvärde, utlåning som ingår 
i en verkligt värdesäkringsrelation samt utlåning redovisad till 
verkligt värde.

Det redovisade värdet för skulder till kreditinstitut och emit
terade värdepapper består dels av skulder redovisade till upp
lupet anskaffningsvärde, skulder som ingår i en verkligt värde
säkringsrelation samt skulder redovisade till verkligt värde.

Beräkning av verkligt värde
Allmänt
Verkligt värdeberäkningar ska för finansiella instrument  
uppdelas enligt följande tre nivåer:

Nivå 1:  värdering sker enligt priser noterade på en aktiv 
 marknad för samma instrument.

Nivå 2:  värdering sker utifrån direkt eller indirekt observerbar 
marknadsdata som inte inkluderas i nivå 1.

Nivå 3:  värdering sker utifrån ickeobserverbar marknadsdata, 
med betydande inslag av egna och externa uppskatt
ningar.

En del av de finansiella instrumenten i Kommun invests skuld
portfölj och likviditetsreserv handlas på en aktiv marknad med 
noterade priser enligt nivå 1. För nästintill resterande del av 
skuldportföljen, likviditetsreserven samt all utlåning och deri
vat som inte handlas på en aktiv marknad med noterade priser, 
används accepterade och väl inarbetade värderingstekniker för 
att bestämma verkligt värde baserat på observerbar marknads
information enligt nivå 2. För en liten del av finansiella instru
ment i Kommun invests skuldportfölj har indata som inte är 
observerbara i marknaden eller egna bedömningar väsentlig 
effekt på värderingen och dessa instrument klassificeras däri
genom i nivå 3.

Utlåning
Verkligt värde har beräknats genom att diskontera förväntade 
framtida kassaflöden med en diskonteringsränta satt till swap
räntan justerad med aktuella nyutlåningsmarginaler. Detta 
innebär att om nyutlåningsmarginalen stiger, blir verkligt 
värde lägre på befintlig utlåning och omvänt vid lägre marginal.

Belåningsbara statsskuldförbindelser samt obligationer  
och andra räntebärande värdepapper
För värdering av värdepapper används tillgångens noterade 
köpkurs. Om handel bedöms ske på en aktiv marknad klassi
ficeras värderingen i nivå 1, för övriga värdepapper i nivå 2.

Skulder till kreditinstitut, emitterade värdepapper samt 
 efterställda skulder
Upplåning värderas på samma sätt som av marknadsdeltagare 
som innehar skulden som tillgång, antingen genom noterade 
marknadspriser eller genom en diskontering av förväntade 
framtida kassaflöden. Diskonteringsräntan har satts till 
swapräntan justerad för aktuella upplåningsmarginaler för 
upplåningens struktur och marknad genom att använda sekun
därmarknadsspreadar på liknande emissioner utgivna av 
Kommun invest eller liknande emittenter. För upplåningar 
i andra valutor än SEK, EUR och USD sätts aktuell upplånings
marginal till upplåningsmarginalen i USD med tillägg för valuta
basisspreaden mellan aktuell valuta och USD. Marknadspriser 
som används för värderingen är midpriser. Upplåning där han
del bedöms ske på en aktiv marknad klassificeras i nivå 1. Upp
låningar som värderas till noterade priser som inte bedöms 
handlas på en aktiv marknad klassificeras i nivå 2. Även upp
låningar som värderas baserat på diskonterade framtida kassa
flöden klassificeras i nivå 2, förutom de upplåningar där för
väntade framtida kassaflöden beror på betydande icke 
observerbar marknadsdata, vilka klassificeras i nivå 3. 

Medlemmarnas borgensförbindelse påverkar värderingen 
av upplåningen genom att borgensförbindelsen beaktas av 
marknadsaktörer och därigenom påverkar noterade marknads
priser och aktuella upplåningsmarginaler.
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Derivat 
Standardiserade derivat i form av FRA kontrakt kopplade till 
IMM dagar som handlas på en aktiv marknad värderas enligt 
nivå 1. Verkligt värde på övriga derivat beräknas genom en  
diskontering av förväntade framtida kassaflöden som sker med 
midpris i relevant referensränta för den aktuella valutan. I de 
fall framtida förväntade kassaflöden beror på betydande icke 
observerbara marknadsdata eller inslag av egna bedömningar 
klassificeras derivaten i nivå 3, i annat fall klassificeras de i  
nivå 2. Samtliga derivat som klassificeras i nivå 3 är transak
tionsmatchande swappar till upplåningar som klassificeras i 
nivå 3. Diskonteringsräntan har satts till den aktuella noterade 
swapräntan i respektive valuta. För valutaswappar har diskon
teringsräntan justerats med aktuella basisswapspreadar.

Kreditvärdighetsjustering för derivat, CVA, är marknads
värdet på den förväntade förlusten av motpartsrisker för derivat. 
I värderingen tas hänsyn till de riskreducerande åtgärder som 
Kommuninvest vidtagit, såsom nettningsavtal (ISDA avtal) 
samt avtal om säkerhetsutbyte (CSA avtal). Nettningsavtal och 
säkerhetsutbyten reducerar den förväntade exponeringen vid 
en motparts fallissemang. För den del av Kommuninvests deri
vatkontrakt som clearas hos central clearingmotpart ställs 
dessutom initiala marginalsäkerheter, vilket innebär ännu ett 
steg i att reducera motpartsrisken. För dessa derivatkontrakt 
beräknas inte CVA. För derivatkontrakt som inte clearas hos 
central clearingmotpart beräknas och bokförs CVA.

Skuldvärdesjustering för derivat, DVA, motsvarar den kre
ditvärdighetsjustering Kommuninvests derivatmotparter har 
genom sin exponering mot Kommuninvest. Genom den solida
riska borgen och medlemmarnas höga kreditvärdighet utgör 
skuldvärdesjusteringen ett immateriellt belopp.

Utlåning till kreditinstitut, övriga tillgångar och övriga skulder
För dessa poster är det redovisade värdet en godtagbar approx
imation av det verkliga värdet. Utlåning till kreditinstitut 
består av bankkonton samt repotransaktioner med en löptid 
om maximalt sju dagar. Övriga tillgångar och övriga skulder 
består huvudsakligen av ställda/erhållna kontantsäkerheter, 
kundfordringar och leverantörsskulder, öppna poster samt 
koncerninterna fordringar och skulder.

Väsentliga antaganden och osäkerhetsfaktorer
Kommun invest har använt de värderingstekniker som bäst 
bedömts spegla värdet på företagets tillgångar och skulder. 
Förändringar i underliggande marknadsdata skulle kunna 
innebära förändringar i resultat och balansräkningen vad 
 gäller de orealiserade marknadsvärdena. Värderingskurvorna 
bestäms även utifrån aktuella upp och utlåningsmarginaler 
där ökade marginaler på utlåning leder till orealiserade förlus
ter då befintliga affärer blir mindre värda. Kommun invest har 
enbart en marginell exponering mot swapräntor och eftersom 
Kommun invest säkrar övriga marknadsrisker är det föränd
ringar i upp och utlåningsmarginaler, basisswapspreadar, 
samt kreditspreadar på innehav i likviditetsreserven som ger 
upphov till marknadsvärdesförändringarna.

En höjning av utlåningspriset, i förhållande till swapräntor, 
med 10 bp på de fordringar som redovisas till verkligt värde 
skulle innebära en förändring i resultatet om –191 (–267) 
mnkr. En höjning av upplåningskostnaden, i förhållande till 
swap räntor, med 10 bp på de skulder som värderas till verkligt 
värde skulle innebära en förändring av resultatet om +224 
(+253) mnkr. En parallellförskjutning av utlånings och upp

låningspriset, i förhållande till swapräntor, uppåt respektive 
nedåt med 10 bp skulle innebära en resultatförändring med 
+/– 33 (+/– 14) mnkr. En förskjutning av värderingskurvan 
uppåt  respektive nedåt med 10 bp för de finansiella instrument 
som värderas enligt nivå 3 skulle innebära en resultatföränd
ring med +/– 18 (+/– 14) mnkr.

Samtliga förändringar ovan avser 20201231 (jämförelse
talen avser 20191231) och är exklusive skatteeffekt. Påverkan 
på eget kapital sker med hänsyn till skatteeffekten.

Alla marknadsvärdeseffekter är orealiserade och eftersom 
Kommun invest har för avsikt att hålla tillgångarna och skul
derna till förfall innebär detta att dessa värden normalt sett 
inte realiseras. Undantagsfall är återköp av upplåningar eller 
utlåningar, som alltid sker på initiativ av investerare respektive 
kunder, vilka leder till att marknadsvärden realiseras.

Osäkerhet i värderingen på grund av ej observerbar indata
Indata som inte är observerbar i marknaden utgörs av korrela
tioner mellan marknadsdata samt volatiliteter på löptider 
längre än de för vilka observerbar marknadsdata finns att 
tillgå. Instrument som påverkas av ej observerbar indata utgörs 
av emitterade strukturerade värdepapper med möjlighet till 
förtidsinlösen och de derivat som på transaktionsnivå säkrar 
dessa. Mottagarbenet i ett sådant derivat utgörs alltid av 
kupongerna i det emitterade värdepapperet och betalbenet av 
en interbankränta +/– en fast marginal.

Resultatpåverkan från dessa kontrakt uppkommer när 
Kommun invests upplåningsmarginaler för denna typ av upp
låning förändras. Hur stor förändringen blir beror på den för
väntade återstående löptiden i kontrakten, vilken i sin tur beror 
på ej observerbar indata. Den resultatpåverkan från ej obser
verbar indata som uppkommer kan därför hänföras till hur 
indatan påverkar den uppskattade återstående löptiden på  
kontrakten.

Kommun invest har beräknat durationen till 1,3 år men upp
skattar att ej observerbara indata under rimliga förhållanden 
leder till en genomsnittlig duration på den i förtid uppsägnings
bara upplåningen i intervallet 1,0 till 2,7 år. Detta skulle ha en 
resultatpåverkan i intervallet +0,7 till –3,9 mnkr.

Värdeförändring på grund av förväntad kreditrisk
Genom den solidariska borgen för Kommun invests upplåning 
som medlemmarna i Kommun invest Ekonomisk förening 
 lämnar anses Kommun invests egen kreditrisk vara försumbar. 

En förändring av Kommun invests egen kreditrisk anses 
endast uppkomma vid händelser såsom exempelvis en större 
nedgradering av Bolagets rating, eller en betydande förändring 
av medlemmarnas borgensförbindelse som skulle minska med
lemmarnas kollektiva ansvar för Bolagets åtaganden. Inga 
sådana händelser eller förändringar har inträffat varför samt
liga  variationer i upplåningsmarginaler och därav uppkomna 
värde förändringar på skulder anses bero på generella föränd
ringar i marknadspriset på kredit och likviditetsrisk och inte 
från förändring i Kommun invests egen kreditrisk.

Kreditrisken i utlåningen anses vara densamma som 
Kommun  invests egen kreditrisk. Ingen del av värdeförändringen 
i utlåningen anses därigenom härröra från förändrad kreditrisk.

Tillgångarna i likviditetsreserven är av mycket hög kredit
värdighet. En förändring i kreditrisk som påverkar värderingen 
bedöms för dessa inträffa först vid betydande nedgraderingar. 
Sådana nedgraderingar har inte inträffat för någon av emitten
terna varför inga värdeförändringar i likviditetsreserven anses 
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härröra från förändrad kreditrisk. 

Förändrade värderingsmodeller
Under perioden har Kommuninvest infört SOFRdiskontering 
av clearade ränteswappar i USD. Efter att clearingshuset LCH 
har bytt till dessa räntor anses SOFRdiskontering bättre 
avspegla verkligt värde. Förändringen påverkar det totala  
värdet av derivatportföljen med +0,1 mnkr per 31 december 
2020. Inga förändringar av värderingsmodeller har föranletts 
av krisen kopplad till coronaviruset.

Godkännande av värderingsmodeller
Värderingsmodeller som används fastställs av CFO och redo
visas för Bolagets ALCO, Asset and Liability Committee, samt 
styrelsen. Ekonomiavdelningen är ansvarig för värderings
processen inklusive värderingsmodellerna. Avdelningen Risk 
och Kontroll är ansvarig för att säkerställa en oberoende 
 kontroll av kvaliteten i värderingsmodeller och marknadsdata 
som används vid värderingen.

Finansiella instrument redovisade till verkligt värde i balansräkningen

2020 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa

Finansiella tillgångar
Belåningsbara statsskuldförbindelser – 2 836,8 – 2 836,8

Utlåning – 110 049,0 – 110 049,0

Obligationer och andra  
räntebärande värdepapper 2 632,3 3 153,7 – 5 786,0

Derivat – 1 944,3 485,0 2 429,3

Summa 2 632,3 117 983,8 485,0 121 101,1

Finansiella skulder
Skulder till kreditinstitut – 567,3 – 567,3

Emitterade värdepapper 122 672,4 18 069,4 7 664,5 148 406,3

Derivat – 18 587,7 389,9 18 977,6

Summa 122 672,4 37 224,4 8 054,4 167 951,2

2019 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa

Finansiella tillgångar
Belåningsbara statsskuldförbindelser 2 667,6 1 507,5 – 4 175,1

Utlåning – 137 190,3 – 137 190,3

Obligationer och andra  
räntebärande värdepapper 5 065,2 2 657,4 – 7 722,6

Derivat – 11 782,2 184,8 11 967,0

Summa 7 732,8 153 137,4 184,8 161 055,0

Finansiella skulder
Skulder till kreditinstitut – 592,4 – 592,4

Emitterade värdepapper 101 897,5 52 418,2 6 731,5 161 047,2

Derivat – 2 995,5 489,0 3 484,5

Summa 101 897,5 56 006,1 7 220,5 165 124,1

Överföring mellan nivåer på instrument redovisade till verkligt värde i balansräkningen

Redovisat värde
2020-12-31

Redovisat värde
2019-12-31

Tillgångar
Till nivå 1 från nivå 2 – –

Till nivå 2 från nivå 1 585,2 –

Skulder
Till nivå 1 från nivå 2 – –

Till nivå 2 från nivå 1 8 284,9 35 348,8

Kommun invest ser löpande över kriterierna för nivåindelning 
av finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt 
värde. Rörelserna är hänförliga variation i de indikatorer 
Kommun invest använder för gränsdragning mellan nivå 1  
och nivå 2 för obligationer. 

Indikatorerna visar antalet observationer och deras standard
avvikelse för obligationspriser samt specifikt antal exekverbara 
prisnoteringar. Överföringarna anses ha skett 20201231 
 respektive 20191231 för föregående period.
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Not 25 forts. 

Verkligt värde på finansiella instrument ej redovisade till verkligt värde i balansräkningen

2020 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3
Summa  

verkligt värde
Redovisat  

värde

Finansiella tillgångar

Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker – 18 931,2 – 18 931,2 18 931,2

Belåningsbara statsskuldförbindelser – 25 199,7 – 25 199,7 25 198,4

Utlåning till kreditinstitut – 1 669,6 – 1 669,6 1 669,6

Utlåning – 336 668,0 – 336 668,0 335 739,7

Värdeförändring på räntesäkrade poster i portföljsäkring – 33,9 – 33,9 33,9

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 3 673,0 4 357,3 – 8 030,3 8 036,8

Övriga tillgångar – 16 464,2 – 16 464,2 16 464,2

Summa 3 673,0 403 323,9 – 406 996,9 406 073,8
Finansiella skulder
Skulder till kreditinstitut – 379,7 – 379,7 379,9

Emitterade värdepapper – 351 413,9 – 351 413,9 349 899,6

Övriga skulder – 379,6 – 379,6 379,6

Summa – 352 173,2 – 352 173,2 350 659,1

2019 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3
Summa  

verkligt värde
Redovisat  

värde

Finansiella tillgångar

Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker – 811,1 – 811,1 811,1

Belåningsbara statsskuldförbindelser – 13 511,7 – 13 511,7 13 511,2

Utlåning till kreditinstitut – 21 917,2 – 21 917,2 21 917,2

Utlåning – 271 075,8 – 271 075,8 271 027,8

Övriga tillgångar – 2 825,9 – 2 825,9 2 825,9

Summa – 310 141,7 – 310 141,7 310 093,2
Finansiella skulder
Skulder till kreditinstitut – 3 435,2 – 3 435,2 3 435,3

Emitterade värdepapper – 286 975,3 – 286 975,3 285 715,8

Värdeförändring på räntesäkrade poster i portföljsäkring – 0,7 – 0,7 0,7

Övriga skulder – 9 397,6 – 9 397,6 9 397,6

Summa – 299 808,8 – 299 808,8 298 549,4

Rörelser i nivå 3
I tabellen nedan presenteras en avstämning mellan ingående och utgående balans för finansiella instrument som värderats till  
verkligt värde i balansräkningen med utgångspunkt från en värderingsteknik som bygger på ickeobserverbar indata (nivå 3). 
Värde förändring i nivå 3 följs upp löpande under året.

Derivat  
tillgångar

Derivat  
skulder 

Emitterade 
värdepapper Totalt

Öppningsbalans 2020-01-01 184,8 –489,0 –6 731,5 –7 035,7
Redovisade vinster och förluster:

–  redovisat i resultaträkningen (nettoresultat av finansiella transaktioner) 300,3 99,1 –386,4 13,0

Upptagna lån/Emissioner 6 173,7 6 173,7

Årets förfall –6 720,2 –6 720,2

Utgående balans 2020-12-31 485,1 –389,9 –7 664,4 –7 569,2
Vinster och förluster redovisade i resultat räkningen  
(nettoresultat av finansiella transaktioner) för tillgångar som  
ingår i den utgående balansen 2020-12-31 135,9 –166,9 31,9 0,9

Öppningsbalans 2019-01-01 129,1 –1 791,4 –7 866,3 –9 528,6
Redovisade vinster och förluster:

–  redovisat i resultaträkningen (nettoresultat av finansiella transaktioner) 55,7 1 302,4 –1 350,8 7,3

Upptagna lån/Emissioner –3 190,6 –3 190,6

Årets förfall 5 676,2 5 676,2

Utgående balans 2019-12-31 184,8 –489,0 –6 731,5 –7 035,7
Vinster och förluster redovisade i resultat räkningen 
(nettoresultat av finansiella transaktioner) för tillgångar som 
ingår i den utgående balansen 2019-12-31 185,2 216,9 –408,4 –6,3

Eftersom instrumenten i nivå 3 är säkrade på transaktionsbasis och varje upplåningspaket beter sig som ett upplåningspaket  
i nivå 2 analyseras värdeförändringarna i nivå 3 på samma sätt som i nivå 2.
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Not 26 Information om finansiella tillgångar och skulder som är föremål för kvittning

Kommun invest kvittar tillgångar och skulder i balansräk
ningen om en legal rätt till kvittning föreligger och om avsikten 
är att nettoreglera posterna, vilket uppstår för Kommun invests 
derivattillgångar och derivatskulder gentemot centrala mot
parter för clearing.

Kommun invests icke clearade derivat är så kallade OTC
derivat, det vill säga de är ej handlade på en börs utan görs 
under ISDA (International Swaps and Derivatives Association) 
Masteravtal. Till ISDAavtalet har ett tilläggsavtal, CSA (Credit 
Support Annex), tecknats med en betydande del av motpar
terna. CSAavtal reglerar rätten att inhämta säkerheter för att 
eliminera exponeringen.

För icke clearade derivat gjorda under ISDA Masteravtal 
nettas i största möjliga utsträckning alla betalningsflöden med 
en motpart som förfaller under en och samma dag, inom varje 
valuta till ett nettobelopp som ska betalas från en motpart till 
en annan. För specifika händelser, såsom utebliven betalning, 
konkurs etc. avslutas alla affärer med motparten, en värdering 
görs och reglering sker netto.

ISDA Masteravtal uppfyller inte kriterierna för kvittning i 
balansräkningen då den legala kvittningsrätten enbart gäller i 
en angiven typ av betalningsinställelse, insolvens eller konkurs.

Relaterade belopp som inte kvittas i balansräkningen

2020

Bruttobelopp 
för finansiella 
tillgångar och 

skulder

Belopp  
som kvittas  

i balans-
räkningen1

Nettobelopp 
redovisade 

i balansräkningen
Finansiella  
instrument

Lämnad (+)/Erhållen (–) 
säkerhet–värdepapper

Lämnad (+)/Erhållen (–) 
kontantsäkerhet Nettobelopp

Tillgångar
Derivat 10 000,3 –7 570,9 2 429,4 –1 134,8 –668,2 –77,2 549,2
Repor 379,7 379,7 –379,5 0,2

Skulder
Derivat –21 357,8 2 380,2 –18 977,6 1 134,8 2,0 16 292,8 –1 548,0
Repor 379,7 379,7 –379,7 –
Totalt –10 598,1 –5 190,7 –15 788,8 – –1 425,4 16 215,6 –998,6

Relaterade belopp som inte kvittas i balansräkningen

2019

Bruttobelopp 
för finansiella 
tillgångar och 

skulder

Belopp  
som kvittas  

i balans-
räkningen1

Nettobelopp 
redovisade 

i balansräkningen
Finansiella  
instrument

Lämnad (+)/Erhållen (–) 
säkerhet–värdepapper

Lämnad (+)/Erhållen (–) 
kontantsäkerhet Nettobelopp

Tillgångar
Derivat 17 553,6 –5 586,6 11 967,0 –2 104,1 –1 584,2 –7 267,8 1 010,9
Repor 20 042,6 20 042,6 –20 008,4 34,2

Skulder
Derivat –5 063,6 1 579,1 –3 484,5 2 104,1 5,3 683,3 –691,8
Repor –3 435,1 –3 435,1 3 435,1 –
Totalt 29 097,5 –4 007,5 25 090,0 – –18 152,2 –6 584,5 353,3

1)I det kvittade beloppet för derivatskulder ingår kontantsäkerheter om 5190,7 (4007,5) mnkr.

Not 27 Händelser efter balansdagen

Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapport 
periodens utgång.
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Fem år i sammandrag
Nyckeltal 2016–2020, mnkr 2020 2019 2018 2017 2016

Kapital

Kärnprimärkapitalrelation (%) 302,5 126,8 188,4 212,4 103,7

Primärkapitalrelation (%) 302,5 126,8 188,4 212,4 103,7

Totalkapitalrelation (%) 302,5 126,8 188,4 212,4 122,1

Bruttosoliditetsgrad enligt CRR (%) 1,43 1,58 1,75 1,78 1,56

Resultat

Operativt resultat 462,2 573,4 612,4 697,8 593,7

Förvaltningskostnader exklusive resolutionsavgift/
stabilitetsavgift i % av utlåning 1 0,051 0,054 0,057 0,065 0,072

Förvaltningskostnader exklusive resolutionsavgift/
stabilitetsavgift i % av balansomslutning 1 0,043 0,047 0,049 0,057 0,055

Avkastning på tillgångar (%) 0,034 0,065 0,140 0,245 0,086

K/I tal 0,342 0,295 0,304 0,304 0,302

1) Resolutionsavgiften ersatte stabilitetsavgiften under år 2016.

Övriga uppgifter

Antal anställda vid årets utgång 97 93 92 96 91

Resultaträkning 1 januari–31 december, mnkr 2019 2018 2017 2016

Räntenetto 711,3 827,5 885,5 881,3 762,0

Erhållna utdelningar 1,9 2,4 2,1 1,8 –

Provisionskostnader –12,7 –11,3 –8,2 –7,3 –5,2

Nettoresultat av finansiella transaktioner –247,7 –201,5 161,4 512,0 –131,9

Övriga rörelseintäkter 11,6 9,3 7,8 5,3 5,4

Summa rörelseintäkter 464,4 626,4 1 048,6 1 393,1 630,3
Summa kostnader –247,5 –246,9 –271,8 –269,3 –232,1
Resultat före kreditförluster 216,9 379,5 776,8 1 123,8 398,2
Kreditförluster, netto 11,1 12,6 –24,3 – –

Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar – – – – –

Rörelseresultat 228,0 392,1 752,5 1 123,8 398,2
Skatt –48,3 –84,2 –166,4 –247,8 –88,4

Årets resultat 179,7 307,9 586,1 876,0 309,8

Balansräkningssammandrag per den 31 december, mnkr 2020 2019 2018 2017 2016

Kassa och tillgodohavanden hos centralbank 18 931,2 811,1 – – –

Belåningsbara statsskuldförbindelser 28 035,2 17 686,3 39 230,3 24 635,8 16 964,4

Utlåning till kreditinstitut 1 669,6 21 917,2 1 843,4 649,7 1 122,3

Utlåning 445 788,8 408 218,1 355 710,0 310 147,3 276 982,1

Värdeförändring på räntesäkrad post i portföljsäkring 33,9 – – – –

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 13 822,9 7 722,6 7 457,8 12 500,0 42 003,9

Derivat 2 429,4 11 967,0 11 333,2 8 044,6 24 449,8

Övriga tillgångar 16 652,6 2 998,4 1 627,4 965,2 202,9

Summa tillgångar 527 363,6 471 320,7 417 202,1 356 942,6 361 725,4

Skulder till kreditinstitut 947,0 4 027,7 584,0 1 318,4 2 396,1

Emitterade värdepapper 498 305,9 446 763,0 396 796,9 337 755,8 341 579,4

Derivat 18 977,6 3 484,5 5 959,6 7 793,9 9 390,5

Värdeförändring på räntesäkrad post i portföljsäkring – 0,7 – – –

Övriga skulder 428,9 9 442,8 6 258,2 2 463,7 845,4

Efterställda skulder – – – – 1 000,0

Summa skulder och avsättningar 518 659,4 463 718,7 409 598,7 349 331,8 355 211,4

Eget kapital 8 704,2 7 602,0 7 603,4 7 610,8 6 514,0

Summa skulder, avsättningar och eget kapital 527 363,6 471 320,7 417 202,1 356 942,6 361 725,4
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Alternativa nyckeltal
Kommuninvest i Sverige AB har i denna årsredovisning valt 
att presentera ett antal alternativa nyckeltal som inte är 
definierade eller anges i tillämpliga regler för finansiell  
rapportering.  

Dessa alternativa nyckeltal har definierats i enlighet med 
riktlinjer från European Securities and Markets Authority 
(ESMA).

Alternativt nyckeltal Definition

Operativt resultat Rörelsens resultat reducerat med resultat  
av orealiserade marknadsvärdesförändringar 
som ingår i resultaträkningsposten Netto-
resultat av finansiella transaktioner samt  
förväntade kreditförluster. Nyckel talet är  
av intresse för att visa Kommun invests 
underliggande intjänings förmåga.

Bruttosoliditet  
exklusive utlåning  
till medlemmar  
och deras bolag

Kommuninvests primärkapital dividerat  
med bruttoexponeringsbeloppet med  
avdrag för exponering i form av Kommun- 
invests utlåning till medlemmar och deras 
bolag. Nyckeltalet är relevant för att visa 
påverkan av det nya regelverket som  
träder i kraft i juni 2021.

Förvaltningskostnader 
exklusive resolutions-
avgift/stabilitetsavgift 
i % av utlåning

Förvaltningskostnader under verksamhets-
året exklusive resolutionsavgift/stabilitets-
avgift i förhållande till redovisat värdet av 
utlåningen per bokslutsdagen. Ett nyckeltal 
som är relevant för att bedöma organisa-
tionens övergripande kostnadseffektivitet  
i förhållande till utlåning rensat för resolu-
tionsavgift/stabilitetsavgift.

Förvaltningskostnader 
exklusive resolutions-
avgift/stabilitetsavgift 
i % av balans omslutning 

Totala förvaltningskostnader under verk- 
samhetsåret exklusive resolutionsavgift/ 
stabilitetsavgift i förhållande till balans-
omslutning per bokslutsdagen. Ett nyckeltal 
som är relevant för att bedöma organisa-
tionens övergripande kostnadseffektivitet  
i förhållande till balansomslutning rensat  
för resolutionsavgift/stabilitetsavgift. 

Avkastning på 
 tillgångar (%)

Årets resultat i förhållande till totala  
tillgångar uttryckt i procent. Nyckeltal  
som anges i enlighet med FFFS 2008:25  
6 kap 2a.

K/I-tal Summa kostnader i relation till räntenetto 
och övriga rörelseintäkter. Ett veder taget 
nyckeltal inom banksektorn för att bedöma 
relationen mellan kostnader och intäkter.

 

Avstämning 2020 2019

Rörelseresultat 228,0 392,1

Resultat av orealiserade 
marknadsvärdesförändringar –245,3 –193,9

Kreditförluster, netto 11,1 12,6

Operativt resultat 462,2 573,4

Total exponering enligt nuvarande regelverk 516 528,2 469 859,9

Exponering i form av utlåning till medlemmar 
och deras bolag 446 929,9 409 515,7

Total exponering 69 598,3 60 344,2

Primärkapital, beräknat med 
övergångsregler 7 376,6 7 418,8

Bruttosoliditet exklusive utlåning till 
medlemmar och deras bolag 10,60% 12,29%

Allmänna administrationskostnader –240,2 –236,2

Avskrivningar –3,4 –6,7

Övriga rörelsekostnader –3,9 –4,0

Summa förvaltningskostnader –247,5 –246,9

Resolutionsavgift/stabilitetsavgift –20,9 –27,4

Summa förvaltningskostnader exklusive 
resolutionsavgift/stabilitetsavgift –226,6 –219,5

Utlåning per bokslutsdagen 445 788,8 408 218,1
Förvaltningskostnader exklusive 
resolutionsavgift/stabilitetsavgift i % av 
utlåning 0,051 0,054

Allmänna administrationskostnader –240,2 –236,2

Avskrivningar –3,4 –6,7

Övriga rörelsekostnader –3,9 –4,0

Summa förvaltningskostnader –247,5 –246,9

Resolutionsavgift/stabilitetsavgift –20,9 –27,4

Summa förvaltningskostnader exklusive 
resolutionsavgift/stabilitetsavgift –226,6 –219,5

Balansomslutning per bokslutsdagen 527 363,6 471 320,7
Förvaltningskostnader exklusive 
resolutionsavgift/stabilitetsavgift i %  
av balans omslutning 0,043 0,047

Årets resultat 179,7 307,9

Totala tillgångar 527 363,6 471 320,7

Avkastning på tillgångar (%) 0,034 0,065

Summa rörelsekostnader –247,5 –246,9
Räntenetto 711,3 827,5

Övriga rörelseintäkter 11,6 9,3

Summa räntenetto och  
övriga rörelseintäkter 722,9 836,8
K/I-tal 0,342 0,295
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Härmed försäkras att årsredovisningen är upprättad i överensstämmelse med god redovisningssed,  
att årsredovisningen ger en rättvisande översikt över utvecklingen av Bolagets verksamhet, ställning  

och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som Bolaget står inför.

Stockholm den 9 februari 2021
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Kommun invest i Sverige AB (publ), org.nr 5562814409

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Kommun 
invest i Sverige AB (publ) för år 2020. Bolagets årsredovisning 
ingår på sidorna 27–97 i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats 
i enlighet med lag om årsredovisning i kreditinstitut och värde 
pappersbolag och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av Kommun invest i Sverige AB:s finansiella ställning per 
den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat och 
kassa flöde för året enligt lag om årsredovisning i kreditinstitut 
och värdepappersbolag. En bolagsstyrningsrapport har upp
rättats. Förvaltningsberättelsen och bolagsstyrningsrapporten 
är förenliga med årsredovisningens övriga delar, och bolags
styrningsrapporten är i överensstämmelse med lagen om års
redovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultat 
räkningen och balansräkningen.

Våra uttalanden i denna rapport om årsredovisningen är 
förenliga med innehållet i den kompletterande rapport som 
överlämnats till styrelsen i enlighet med revisorsförordningens 
(537/2014) artikel 11.

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on 
 Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt 
dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. 
Vi är oberoende i förhållande till Kommun invest i Sverige AB 
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Detta innefattar att, base
rat på vår bästa kunskap och övertygelse, inga förbjudna tjänster 
som avses i revisorsförordningens (537/2014) artikel 5.1 har till
handahållits det granskade bolaget eller, i förekommande fall, 
dess moderförening eller dess kontrollerade företag inom EU.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Särskilt betydelsefulla områden
Särskilt betydelsefulla områden för revisionen är de områden 
som enligt vår professionella bedömning var de mest betydelse
fulla för revisionen av årsredovisningen för den aktuella perio
den. Dessa områden behandlades inom ramen för revisionen 
av, och i vårt ställningstagande till, årsredovisningen som hel
het, men vi gör inga separata uttalanden om dessa områden.

Värdering av finansiella instrument klassificerade som nivå 2 och 3
Se redovisningsprinciper för finansiella instrument i not 2 samt not 25 i årsredovisningen för detaljerade upplysningar  
och beskrivning av området.

Beskrivning av området Hur området har beaktats i revisionen

Bolaget har finansiella tillgångar och skulder som värderas 
till verkligt värde och som klassificeras i nivå 2 och 3 enligt 
IFRS värderingshierarki. Verkligt värde för dessa finansiella 
instrument bestäms antingen utifrån noterade priser som 
inte bedöms handlas på en aktiv marknad eller utifrån vär
deringsmodeller baserade på både observerbar och icke 
observerbar indata.

Bolaget har finansiella tillgångar i nivå 2 om 117 984 mkr,  
finansiella tillgångar i nivå 3 om 485 mkr, finansiella skulder 
i nivå 2 om 37 224 mkr samt finansiella skulder i nivå 3 om  
8 054 mkr. Sammanlagt motsvarar detta 22 procent av  
bolagets totala tillgångar respektive 9 procent av skulderna.   

Bolagets tillgångar och skulder enligt ovan, och där värde
ring till verkligt värde baseras på värderingsmodeller, utgörs 
av utlåning, skulder till kreditinstitut, emitterade värde
papper och derivat. Värderingsmodellerna för dessa typer 
av finansiella instrument baseras på framtida diskonterade 
kassa flöden.

Värderingen av finansiella instrument i nivå 3 baseras på 
värderingsmodeller och innefattar betydande bedömningar 
av företagsledningen eftersom de baseras på antaganden 
som inte är observerbara av externa parter. Även de finan
siella instrument i nivå 2 som baseras på värderingsmodeller 
innefattar bedömningar av företagsledningen. Mot denna 
bakgrund har värdering av finansiella instrument bedömts 
vara ett särskilt betydelsefullt område, särskilt avseende 
finansiella instrument där värderingsmodeller används. 

Vi har tagit del av bolagets värderingsprinciper och bedömt 
metoderna i värderingsmodellerna mot branschpraxis samt 
att metoderna tillämpats och är förenliga med bolagets  
redovisningsprinciper.

Vi har testat nyckelkontroller i värderingsprocessen, inne
fattande Risk och Kontrolls granskning av utförda värde
ringar, dualitet i modellvärderingen samt bolagets egna 
utvärdering av ytterligare värdejusteringar.

Vi har engagerat våra interna värderingsspecialister i syfte 
att utmana de metoder och antaganden som använts vid 
modellvärderingen. 

Vi har stickprovsvis kontrollerat använd indata i värderings
modellerna mot extern priskälla samt för ett urval av finan
siella instrument utfört egna oberoende värderingar.

Vi har bedömt de omständigheter som presenteras i upp
lysningarna i årsredovisningen och om informationen är  
tillräckligt omfattande som beskrivning av företags
ledningens bedömningar samt av tillämpade metoder.
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Tillämpning av säkringsredovisning
Se redovisningsprinciper i not 2 samt not 6, 17 och 25 i årsredovisningen för detaljerade upplysningar och beskrivning 
av området.

Beskrivning av område Hur området har beaktats i revisionen

Säkringsredovisning är ett komplext område utifrån ett 
redovisningsperspektiv. För att tillämpa säkringsredovis
ning ska vissa kriterier vara uppfyllda, däribland dokumen
tation av typen och syftet med säkringsrelationen samt att 
bolaget regelbundet testar att säkringsrelationen är effektiv. 

På grund av komplexiteten i bestämmelserna för säkrings
redovisning anses detta vara ett särskilt betydelsefullt 
område.

Vi har inhämtat bolagets policy för säkringsredovisning och 
bedömt att tillämpade metoder är förenliga med bolagets 
redovisningsprinciper. Vi har därutöver testat bolagets 
effektivitetstest av säkringsrelationerna.

Vi har i årsbokslutet kontrollerat att säkringsrelationerna 
har ingått i effektivitetstestet samt stickprovsvis kontrollerat 
indata och utvärderat resultatet av testet.

Vi har bedömt de omständigheter som presenteras i upplys
ningarna i årsredovisningen och om informationen är till
räckligt omfattande för att förstå bolagets tillämpning av 
säkringsredovisning.

Annan information än årsredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än års
redo visningen och återfinns på sidorna 3–25. Det är styrelsen 
och verkställande direktören som har ansvaret för denna andra 
information.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte 
denna information och vi gör inget uttalande med bestyrkande 
avseende denna andra information. 

I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt 
ansvar att läsa den information som identifieras ovan och över
väga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig 
med årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även 
den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedö
mer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga fel
aktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna 
information, drar slutsatsen att den andra informationen inne
håller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera 
detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rätt
visande bild enligt lag om årsredovisning i kreditinstitut och 
värde pappersbolag. Styrelsen och verkställande direktören 
ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nöd
vändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, 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 till
lämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fort
sätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt 
drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om sty
relsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, 
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt 
alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga 

felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på 
misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller 
våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, 
men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA 
och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en 
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan upp
stå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara 
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förvän
tas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Dessutom: 

•  identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktig
heter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på  oegentligheter
eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland 
annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är 
tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för 
våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig fel
aktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsent
lig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter 
kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga 
utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av 
intern kontroll.

•  skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna 
 kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektivi
teten i den interna kontrollen.

•  utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens och verkställande direk
törens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upp
lysningar.

•  drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verk
ställande direktören använder antagandet om fortsatt drift 
vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slut
sats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huru
vida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser 
sådana händelser eller förhållanden som kan leda till bety
dande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksam
heten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäker
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hetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärk
samheten på upplysningarna i årsredovisningen om den 
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar 
är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. 
Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas 
fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida 
händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre  
kan fortsätta verksamheten. 

•  utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen 
och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysning
arna, och om årsredovisningen återger de underliggande 
transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rätt
visande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens  
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den.  
Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under 
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den 
interna kontrollen som vi identifierat.

Vi måste också förse styrelsen med ett uttalande om att vi 
har följt relevanta yrkesetiska krav avseende oberoende, och ta 
upp alla relationer och andra förhållanden som rimligen kan 
påverka vårt oberoende, samt i tillämpliga fall åtgärder som 
har vidtagits för att eliminera hoten eller motåtgärder som har 
vidtagits.

Av de områden som kommuniceras med styrelsen fastställer 
vi vilka av dessa områden som varit de mest betydelsefulla för 
revisionen av årsredovisningen, inklusive de viktigaste 
bedömda riskerna för väsentliga felaktigheter, och som därför 
utgör de för revisionen särskilt betydelsefulla områdena. Vi 
beskriver dessa områden i revisionsberättelsen såvida inte lagar 
eller andra författningar förhindrar upplysning om frågan. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning 
för Kommun invest i Sverige AB (publ) för år 2020 samt av för
slaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens leda
möter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räken
skapsåret. 

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Kommun invest 
i  Sverige AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt  
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen 
är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhets
art, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna 
kapital, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvalt
ningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland 
annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, 
och att tillse att bolagets organisation är utformad så att  

bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska 
angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. 
Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen 
enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat 
vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring 
ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medels
förvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis 
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsent
ligt avseende:

•  företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
 försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget eller

•  på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
lagen om bank och finansieringsrörelse, lagen om årsredo
visning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller bolags
ordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner 
av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om 
detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget 
är förenligt med aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed 
i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummel
ser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller 
att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust 
inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av 
förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst 
eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. 
Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras 
på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och 
väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på 
sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga 
för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha 
särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och 
prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och 
andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om 
ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens 
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust 
har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

KPMG AB, Box 382, 101 27, Stockholm, utsågs till Kommun
invest i Sverige AB (publ)s revisor av bolagstämman den 16 april 
2020. KPMG AB eller revisorer verksamma vid KPMG AB har 
varit bolagets revisor sedan 2016.

Stockholm den 10 februari 2021

KPMG AB

Anders Tagde
Auktoriserad revisor
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Postadress: Box 124, 701 42 Örebro. Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan 2, Örebro.

Telefon: 010-470 87 00. Telefax: 019-12 11 98. E-post: förnamn.efternamn@kommun invest.se

www.kommuninvest.se

På Kommun invests webbplats, www.kommuninvest.se, kan 
du läsa mer om Kommun invest, våra tjänster och nyheter som 
påverkar ekonomi och finanser för kommuner och regioner. 
På webbplatsen finner du bland annat:

• Nyhetsbrev, som varje vecka ger våra medlemmar de senaste
uppdateringarna om utvecklingen inom makroekonomi och
andra områden som påverkar kommunernas ekonomi.

• Rapporter om kommunal ekonomi.

• Medlemstidningen Dialog.

• Inloggning till finansförvaltningsverktyget KI Finans.

• Information till investerare.

P
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un invest och Springtim
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2 juni 2021

Justerandes sign

Ks § 73 Dnr KS 2021/93

Årsredovisning 2020 - Österlens 
Folkhögskola

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar lägga ärendet till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Föreningen Österlens Folkhögskola är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell 
förening som bildades den 28 juni 2001, då stadgar antogs och beslut fattades om att 
lämna ansökan till Folkbildningsrådet med anhållan om att få överta 
statsbidragsrättigheterna från och med den l juli 2002. Dessförinnan var Region 
Skåne huvudman. Skolan startade ursprungligen sin verksamhet år 1907. Medlemmar 
i föreningen är Tomelilla kommun och Föreningen Furuboda folkhögskola.

Enligt stadgarna skall föreningen bedriva sitt arbete utifrån en humanistisk grundsyn 
och hållbar utveckling med utgångspunkt från alla människors lika värde och möta 
människors behov av bildning, utbildning och kultur samt personlig och social 
utveckling.

Föreningen gjorde 2020 ett positivt resultat på knappt 3,9 mnkr. Av 
revisionsberättelsen kan utläsas att revisorerna tillstyrker att föreningsstämman 
fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga ärendet till handlingarna.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2020 - Österlens Folkhögskola, handlingsid: Ks 2021.1606.

Österlens folkhögskola Revisionsberättelse 2020, handlingsid: Ks 2021.1607.

Kommunfullmäktige § 104/2020, handlingsid: Ks 2020.2978.

_________

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2 juni 2021

Justerandes sign

Ks § 74 Dnr KS 2021/94

Årsredovisning 2020 - Leader Sydöstra 
Skåne

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar lägga ärendet till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Leader Sydöstra Skåne har lämnat årsredovisning och revisionsberättelse för 2020.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga ärendet till handlingarna.

Beslutsunderlag
Årsrapport Leader 2020, handlingsid: Ks 2021.1610.

Revisionsberättelse Leader 2020, handlingsid: Ks 2021.1611.

Kommunfullmäktige § 103/2020, handlingsid: Ks 2020.2977.

_________

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige
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LEADER SYDÖSTRA SKÅNE

ÅRSRAPPORT

2020-01-01 – 2020-12-31

Organisationsnummer 802496-4218

Bilaga 2. Årsrapport Leader Sydöstra Skåne 2020
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2LEADER Sydöstra Skåne Årsrapport 2020

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Föreningens ändamål
Föreningen LEADER Sydöstra Skåne, 802496-4218, är en ideell förening med syftet att bedriva allmännyttig verk-
samhet för utveckling av leaderområdet i enlighet med den antagna lokala utvecklingsstrategin.

Föreningar, företag, organisationer och myndigheter kan söka projektstöd till projekt som går i linje med den lokala 
utvecklingsstrategin och som bidrar till att dess mål uppfylls.

Det är föreningens styrelse, LAG, med representanter från ideell, privat och offentlig sektor, som beslutar vilka 
projekt som kommer att få stöd.

Verksamheten finansieras med medel från EU, staten och medverkande kommuner. Stödet från EU kommer från 
de fyra europeiska struktur- och investeringsfonderna: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Havs- och fiske-
rifonden, Regionala utvecklingsfonden och Socialfonden.

LEADER Sydöstra Skåne omfattar kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad. För projekt inom Havs- 
och fiskerifonden finns ett utökat leaderområde som omfattar ovanstående kommuner samt kommunerna Bromölla, 
Kristianstad, Osby och Östra Göinge.

Jordbruksverket är förvaltande och utbetalande myndighet och har det övergripande ansvaret för genomförandet.

Föreningens organisation
Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Föreningsstämman utser ordförande och ledamöterna 
i LAG, förutom de offentliga representanterna som utses av kommunerna.

Föreningens styrelse, LAG (Lokal Aktionsgrupp), tar beslut om föreningens strategiska inriktning och om lokala 
projekt ska tilldelas projektstöd. Styrelsen har också arbetsgivaransvar för anställda i föreningen.

Den operativa verksamheten sköts av föreningens verksamhetskontor med anställd personal.

Föreningen köper in ekonomitjänster av Ystads kommuns ekonomiavdelning som hanterar bokföring, utbetalning 
från föreningens bankkonto samt underlag för ekonomiska rapporter. Föreningens lönehantering sköts av Ludvig 
& Co.

Föreningsstämman
Föreningsstämman 2020 hölls på grund av rådande pandemi digitalt via Zoom den 29 april. På stämman närva-
rade 16 röstberättigade medlemmar och 9 åhörare. Stämman valde ledamöter till LAG, ordförande, revisor och 
revisorssuppleant samt en valberedning och dess sammankallande.

Föreningens styrelse, LAG
Föreningens styrelse, LAG (Lokal Aktionsgrupp) ska bestå av 14 ordinarie ledamöter och 4 suppleanter över 18 år. 
De fyra kommunerna i leaderområdet ska representeras med vardera tre ledamöter; en från offentlig sektor, en från 
privat sektor och en från ideell sektor. De 4 suppleanterna ska fördelas med en från varje kommun; två från privat 
sektor och två från ideell sektor.

Därutöver ska det finnas två ledamöter med kompetens från havs-, fiskeri- och/eller vattenbrukssektorn. Vidare 
ska en jämn köns- och åldersfördelning eftersträvas och minst en ledamot ska vara under 30 år. Under 2020 har 
nedanstående ledamöter suttit i LAG:
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Namn
Sektor/ 
Kompetens Mandat

Kommun/ 
Organisation Avgick Valdes in

Mats Carlsson Offentlig Ordinarie Simrishamn 2018-04-26
Kamilla Danielsson Offentlig Ordinarie Sjöbo 2019-10-21
Daniel Jonsgården Offentlig Ordinarie Tomelilla 2017-04-25
Mattias Johansson Offentlig Ordinarie Ystad 2019-04-24
Madelene Johansson Offentlig Ordinarie SÖSK 2020-04-29 2015-09-15
Ann-Margrete Clarén Privat Ordinarie Simrishamn 2019-04-24
Rigmor Löfvenhamn Privat Ordinarie Sjöbo 2019-04-24
Carina Almedal Privat Ordinarie Tomelilla 2015-09-15
Paula Vendel Privat Ordinarie Ystad 2020-04-29 2019-04-24
Petter Gustafsson Privat Ordinarie Ystad 2020-04-29
Patrik Juhlin Privat/Hav- & fiskeri Ordinarie Ystad 2020-04-29 2015-09-15
Bengt Andersson Privat/Hav- & fiskeri Ordinarie Ystad 2017-04-24
Linda Ohlsson Ideell Ordinarie Simrishamn 2020-04-20 2018-04-26
Henrik Mårtensson Ideell Ordinarie Simrishamn 2020-04-29
Åsa Söderberg Ideell Ordinarie Sjöbo 2020-08-20 2019-04-24
Angelica Andersson Ideell Ordinarie Sjöbo 2020-11-04
Janet ten Have Ideell Ordinarie Tomelilla 2018-04-26
Patrik Karlsson Ideell Ordinarie Ystad 2017-04-25
Leonor Lavröd Sologuren Ideell/Hav- & fiskeri Ordinarie Ystad 2020-04-29
Ingmar Thorén Privat Suppleant Sjöbo 2019-04-24
Ann-Sofie Larsson Privat Suppleant Tomelilla 2019-04-24
Sofia Osburn Sarstedt Ideell Suppleant Simrishamn 2019-04-24
Linnéa Nystrand Ideell Suppleant Ystad 2020-11-01 2019-04-24
Anna-Linnea Abrahamsson Ideell Suppleant Ystad 2021-02-17

Föreningsstämman valde Carina Almedal till ordförande.

Under det konstituerande styrelsemötet valde LAG att utse, utöver av stämman vald ordförande Carina Almedal, 
LAG-ledamot Ann-Sofie Larsson och LAG-ledamot Daniel Jonsgården till LEADER Sydöstra Skånes presidium. 
LAG valde under samma möte att utse följande till föreningens firmatecknare; ordförande Carina Almedal, LAG-
ledamot Ann-Sofie Larsson, LAG-ledamot Daniel Jonsgården  och verksamhetsledare Kristin Sjövall. Under presi-
diemötet den 1 juni valdes Daniel Jonsgården som vice ordförande. 

Eftersom Sydöstra Skånes Samarbetskommitté, SÖSK, inte längre önskade att vara representerade i LAG, så beslu-
tade man vid 2020 års föreningsstämma att ändra stadgarna.

Könsfördelningen i LAG fram till och med föreningsstämman den 29 april 2020 har varit 12 kvinnor och 7 män 
och efter föreningsstämman blev könsfördelningen 10 kvinnor och 8 män.

LAG har under 2020 haft åtta protokollförda möten.

2020-02-19 (Simrishamn)
2020-03-25 (via Zoom)
2020-04-15 (via Zoom)
2020-04-23 (via Zoom)

2020-04-29 (Konstituerande möte, via Zoom)
2020-06-03 (via Zoom)
2020-09-16 (via Zoom)
2020-11-04 (via Zoom)
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Presidium
LAG har under året haft ett presidium som bestått av ordförande, vice ordförande och ytterligare en ledamot från LAG.

Verksamhetskontorets personal har varit adjungerade till presidiemötena. Presidiet har fungerat som ett bollplank 
till verksamhetskontoret.

Presidiet har under 2020 genomfört åtta möten, samtliga via Zoom:

2020-04-21
2020-06-01
2020-09-14
2020-09-21
2020-09-28
2020-10-05
2020-10-19
2020-11-02

Arbetsutskott
LEADER Sydöstra Skåne har ett arbetsutskott, AU Fiske, vars främsta uppgift är att utreda och bereda projektä-
renden i Havs- och fiskerifonden inför ordinarie LAG-möten. Leaderområdet i denna fond är ett utökat leaderom-
råde, som också innefattar kommunerna Bromölla, Kristianstad, Osby och Östra Göinge. AU Fiske består därför 
av ledamöter från LAG i LEADER Sydöstra Skåne och Skånes Ess samt en ledamot från Länsstyrelsen Skåne, alla 
med kompetens inom havs- och fiskerifrågor. AU Fiske rekommenderar ett beslut till LAG som tar stor hänsyn till 
rekommendationen vid sin prioritering av projektet.

Under 2020 har nedanstående personer suttit i AU-Fiske:

Namn Sektor Kommun/organisation Leaderområde
Bengt Andersson Privat Ystad LEADER Sydöstra Skåne
Leonor Lavröd Sologuren Ideell Ystad LEADER Sydöstra Skåne
Agne Andersson Ideell Osby Skånes Ess
Vakant Skånes Ess
Johan Wagnström Offentlig Länsstyrelsen i Skåne

Verksamhetsledarna från de båda leaderområdena är adjungerade till arbetsutskottet. Verksamhetsledaren för 
LEADER Sydöstra Skåne är sammankallande för arbetsutskottet.

Arbetsutskottet för Havs- och fiskerifonden har under 2020 haft två möten, båda via Zoom:

2020-05-28
2020-10-29

Valberedning
Föreningens valberedning ska bestå av minst fyra och högst fem ledamöter, en från varje ingående kommun i le-
aderområdet, med representation från offentlig, privat och ideell sektor.

Under 2020 har nedanstående ledamöter suttit i valberedningen:
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Namn Sektor Kommun/organisation Avgick Invald
Sofie Bredahl Offentlig Simrishamn 2020-04-29
Peter Danielsson Ideell Sjöbo 2020-04-29
Lena Ytterberg Ohlsson Privat Tomelilla 2019-04-24
Maria Anderberg Ideell Tomelilla 2019-04-24
Lars Johansson Linné Privat Ystad 2019-04-24

 Lena Ytterberg Ohlsson har varit sammankallande för valberedningen.

Internrevisorer
Under 2020 har föreningen haft nedanstående internrevisorer:

Namn Mandat Kommun
Ann-Margret Assarsson Ordinarie Sjöbo
Per Håkansson Ersättare Sjöbo

Verksamhetskontoret
Verksamhetskontoret har under 2020 bestått av fem personer; en verksamhetsledare, en kommunikatör, en hand-
läggare, en projektledare för La Source samt en projektledare för Circle TNC. Projektledare för Circle TNC delas 
med Skånes Ess som har arbetsgivaransvaret. Handläggartjänsten har köpts in av grannområdet Skånes Ess fram 
till april och sedan av Leader Nordvästra Skåne med Öresund. 

Namn Roll Anställningsgrad Om anställningen
Kristin Persson Verksamhetsledare 100 % Sjukskriven 10-24 september
Julia Falkman Kommunikatör 75 %
Ellen Stenberg Handläggare 40 % Inköpt tjänst t.o.m. april 2020
Sylvia Larsson Handläggare Vid behov Inköpt tjänst fr.o.m. april 2020
Andreas Thell Projektledare 75 % La Source
Erik Rosenberg Projektledare 20 % Circle – TNC, delas med Skånes Ess

Under 2020 har ordförande samt delar av presidiet tillsammans med anställd personal haft fyra arbetsplatsträffar 
(APT): 2020-02-10, 2020-06-01, 2020-10-26 och 2020-12-14. I samband med arbetsplatsträffarna har delar av 
presidiet tillsammans med anställd personal haft personalmöten samt ytterligare tre personalmöten, 2020-05-11, 
2020-08-24 och 2020-08-31. 

I slutet av mars tog anställd personal tillsammans med presidiet fram en handlingsplan med anledning av 
Covid-19. Handlingsplanen har uppdaterats kontinuerligt under året och anpassats efter de restriktioner som 
Folkhälsomyndigheten har gett ut. 

Arbetet har till största del under året bedrivits hemifrån på grund av rådande pandemi. Presidiet har vid APT 
påpekat att det är av yttersta vikt att anställd personal har en god arbetsmiljö även när arbetet bedrivs hemifrån.

Ordförande tillsammans med vice ordförande genomförde lönesamtal med verksamhetsledaren samt kommunika-
tören. På grund av rådande pandemin och försening av kollektivavtal blev lönesamtalen förskjutna  och genomför-
des först i februari 2021. 

Verksamhetsplanering ägde rum den 2-3 december via Zoom. Presidiet medverkade under brainstorming och 
framtagandet av fokusområden för 2021.

374



6LEADER Sydöstra Skåne Årsrapport 2020

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Uppföljning

Den lokala utvecklingsstrategin
Uppföljning av den lokala utvecklingsstrategin har kontinuerligt utförts av verksamhetsledare och handläggare. 

Kvalitetsgranskning

En riskanalys och kvalitetsgranskning för 2020 genomfördes den 2021-02-15.

Information och kommunikation
Verksamhetskontoret har under året följt kommunikationsplanen, som är en bilaga till den lokala utvecklingsstra-
tegin och som löper över hela programperioden.

Stödmaterial

Verksamhetskontoret har tillhandahållit stödmaterial till projektgrupperna i deras olika faser och till LAG. Det ma-
terial som tagits fram av Jordbruksverket eller verksamhetskontoret delas ut vid utbildningar för projektgrupperna, 
samt finns för nedladdning på webben.

Informationsinsatser

Verksamhetskontoret har på grund av pandemin under 2020 inte kunnat arrangera eller delta på fysiska evenemang 
eller träffar i normal utsträckning. Det var till exempel planerat för projektutställningar och föreläsningar i samtliga 
fyra kommuner, först under våren och därefter under hösten, vilka fick ställas in. Den 28 oktober arrangerades 
dock, i samarbete med Europa Direkt Sydskåne, en fysisk föreläsning på Ystads bibliotek med yrkesfiskaren Patrik 
Juhlin. I samband med denna föreläsning sattes en utställning med projektpresentationer upp på biblioteket. Den 
fick dessvärre tas ner efter en vecka när biblioteket begränsade sina öppettider på grund av nya coronarestriktioner.

Den 18 november arrangerades, också i samarbete med Europa Direkt Sydskåne, ett livesänt samtal med författa-
ren och Augustprisvinnaren Lina Wolff från Simrishamns bibliotek. Samtalet handlade bland annat om europeisk 
identitet och vikten av att kunna språk i dagens samhälle. Men också om vilka möjligheter EU är med och skapar.

Verksamhetskontoret har under året också närvarat, och i vissa fall informerat om verksamheten, vid nedanståen-
de projektaktiviteter: 
26 juni, Projekt: Equine Monitoring, Guidad rundtur på Brösarps backar i samband med Hästrundan 2020
16 augusti, Projekt: Österlens sköna vattendrag, Å-vandring vid Tygeån
17-18 september, Projekt: Tillsammans för biosfärområde Vombsjösänkan, Studieresa till Blekinge Arkipelag
6 oktober, Projekt: CIRCLE, Webbinarium om cirkulär ekonomi
19 november, Projekt: Destination Häst Sydöstra Skåne samt Hållbart hästföretagande, Livesänt projektavslut och 
filmpremiär 

Under året skickade verksamhetskontoret ut 11 digitala nyhetsbrev. Antalet prenumeranter är 461 personer varav 
cirka 40 % är så kallade engagerade läsare, prenumeranter som öppnar nyhetsbreven flera gånger och/eller klickar 
på länkar i nyhetsbreven.

Under året ökade antalet följare på LEADER Sydöstra Skånes Instagram-konto från 187 till 284 följare och det 
publicerades 16 inlägg. Under året ökade antalet följare på LEADER Sydöstra Skånes LinkedIn-sida från 113 till 
156 följare och det publicerades 30 inlägg.

Antalet följare på LEADER Sydöstra Skånes Facebook-sida ökade under året från 557 till 590 personer. Under året 
har det publicerats 80 inlägg och de inlägg som nått högst räckvidd är de efterlysningar som gjorts efter nya leda-
möter till styrelsen, LAG.
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Verksamheten och/eller projekten i LEADER Sydöstra Skåne uppmärksammades, enligt verksamhetskontorets vet-
skap, under året i 45 artiklar, reportage eller inslag i Ystads Allehanda, Österlenmagasinet, Lokaltidningen (Ystad 
och Sjöbo/Tomelilla/Simrishamn), Kristianstadsbladet,  Skånska Dagbladet, Sydsvenskan, Kvällsposten, Sveriges 
Radio P4 och LRF Skånes nyhetsbrev. “Brösarpsprojektet” Equine Monitoring blev också omskrivet i Englands 
respektive Tysklands största hästmagasin; St. George Magazine respektive Horse & Hound. 

Intresseanmälningar och projektansökningar

Intresseanmälningar (exklusive driftprojektet)
2016 2017 2018 2019 2020

Antal inkomna intresseanmälningar 44 14 16 23 16
Antal inkomna projektansökningar (inkl. återremitterade ansökningar) 11 8 8 11 9
Antal projektansökningar som fått bifall i LAG 7 7 6 10 5

Av de nio (9) inkomna projekt har fem (5) fått bifall i LAG, tre (3) projekt har fått avslag och 1 projekt har blivit 
avskrivit på egen begäran av sökande.

Projektansökningar

Under året behandlades nedanstående projektansökningar i LAG, datum och beslut inom parentes:

Rummel (2020-02-19, Avslag)
Kulturnavet Österlen (2020-04-23, Bifall)
Grön Läroplats Österlen (2020-04-23, Avslag)
Equine monitoring (2020-04-23, Bifall)
GEOKIDS (2020-04-23, Bifall)
Fiskabonnemang direkt till konsument (2020-06-03, Bifall)
Cirkulär ekonomi på landsbygden (2020-09-16 Bifall)*
BraxEAT (2020-11-04, Avslag)
Gäddfabrik/våtmark Tosteberga (2021-02-08, Avskrivning)

* Projektet, Cirkulär ekonomi på landsbygden, har fått bifall av LAG men är inte godkänt av Jordbruksverket på 
grund av medelbrist. Projektet har hamnat i kö i väntan på ytterligare medel. 

För mer information om beviljade projekt se www.leadersydostraskane.se

Möten och utbildningar
Under året har verksamhetskontoret haft 50 individuella möten med olika projektgrupper. Utbildning i ansökan 
om projektstöd har både skett individuellt med projektgrupperna utifrån efterfrågan och enligt de planerade utbild-
ningarna. Detta styrs av hur många intresseanmälningar som kommer in samtidigt och efter deltagarnas möjlighet 
att kunna närvara på de inplanerade utbildningarna. De olika utbildningarnas genomförande styrs av efterfrågan.

Följande utbildningar för projektgrupper har erbjudits under 2020:

1 st Ansökan om projektstöd, totalt 6 deltagare från 4 olika projekt
2 st Projektstart, totalt 10 deltagare från 5 olika projekt
Ansökan om utbetalning i samband med utbildningen Projektstart. Individuell coachning i ansökan om utbetal-
ning samt genomgång av ansökan om utbetalning vid förfrågan.

376



8LEADER Sydöstra Skåne Årsrapport 2020

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Samverkansaktiviteter
De anställda på verksamhetskontoret har under året deltagit på nedanstående samverkansaktiviteter, datum inom 
parentes:

Nätverksträffar med samtliga kommunikatörer i Skånes leaderområden (2020-08-26, 2020-10-13, 2020-12-14)
Regional nätverksträffar för leaderområdena i Skåne och Halland (2020-02-28, 2020-05-18, 2020-09-11, 2020-
11-27)
Möten med föreningen LUS – Lokal utveckling i Sverige (2020-03-17, 2020-06-16, 2020-09-29)
Möte med leaderområdena i Skåne och Länsstyrelsen i Skåne (2020-03-12)
Presentation för SÖSK komittén (2020-03-03)
Möte med Europa Direkt Sydskåne (2020-11-06)
Under hösten 2020 har verksamhetsledarna i samtliga leaderområden i Sverige haft öppna digitala fredagsmöten 
för att lyfta aktuella frågor

Konferenser
De anställda på verksamhetskontoret har under året deltagit på nedanstående konferenser eller seminarier, arrangör, 
plats/plattform och datum inom parentes:

Fisk och vattenbruk i Leader (Landsbygdsnätverket, Stockholm, 2020-01-15 - 2020-01-16)
Distanskonferens Cirkulärekonomisk ambition (Europa Direkt Sydskåne,webbsändning, 2020-05-08)
Webbinarium: Mer friluftsliv & Naturturism (Skånes Ess, Zoom, 2020-06-23)
Hästarna på Brösarps backar; guidad rundtur (Projekt: Equine Monitoring, Brösarp, 2020-06-26)
Å-vandring vid Tygeån (Projekt: Österlens sköna vattendrag, Tygeån, 2020-08-16
Studieresa Blekinge Arkipelag (Projekt: Tillsammans för Vombsjösänkan, Blekinge, 2020-09-17 - 2020-09-18)
Nationell leaderträff (Landsbygdsnätverket, Zoom, 2020-10-06 – 2020-10-09)
Webbinarium Cirkulär ekonomi (Projekt: CIRCLE, Zoom, 2020-10-06)
Läget Landet (Skånes Ess, Zoom, 2020-11-10)
Webbinarium Hållbart distansarbete (Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Zoom, 2020-11-17)
Filmpremiär Destination Häst  (Projekt: Destination Häst, Zoom, 2020-11-19)
Östersjöfiskekonferens 2020 (Marint Centrum, Zoom, 2020-11-19 - 2020-11-20)
Seminarium; konsumenternas vanor, kunskaper och attityder om yrkesfiske och yrkesfiskare 
(Landsbygdsnätverket, Zoom, 2020-12-11)

Kompetensutveckling
De anställda på verksamhetskontoret har under året deltagit på nedanstående utbildningar eller kurser, arrangör, 
plats/plattform och datum inom parentes:

Instagramkurs #1 (Moderskeppet, Digitalt, 2020-02-05)
Instagramkurs #2 (Moderskeppet, Digitalt, 2020-02-12)
Excel grundkurs (Jeanette Junge, Zoom, 2020-06-16 - 2020-06-17)
Excel fortsättningskurs (Jeanette Junge, Zoom, 2020-06-23 - 2020-06-25)
Excel pivot (Jeanette Junge, Zoom, 2020-06-30 - 2020-07-02)
Strategimall och handbok (Jordbruksverket, Zoom, 2020-11-12)

377



9LEADER Sydöstra Skåne Årsrapport 2020

RESULTATRÄKNING

(Kr) Utfall 2020 Utfall 2019

Offentlig medfinansiering Not 1     2 626 795       2 193 697

Statlig medfinansiering Not 2 2 126 170 0

Medlemsavgifter samt övriga intäkter Not 3 39 354 6 962

Periodiserad intäktskorrigering -367 255 2 974 055

Summa intäkter 4 425 064 5 174 714

Externa kostnader Not 4 -2 750 629 -3 482 725

Personalkostnader Not 5 -1 674 435 -1 691 889

Summa kostnader -4 425 064 -5 174 614

Verksamhetens nettoresultat 0 100

Dröjsmålsräntor 0 -100

Summa finansiella poster 0 -100

ÅRETS RESULTAT 0 0
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BALANSRÄKNING

(Kr) Utfall 2020-12-31 Utfall 2019-12-31 

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 6 1 386 401 1 995 489

Summa kortfristiga fordringar 1 386 401 1 995 489

Kassa och bank 1 595 131 1 354 523

Summa omsättningstillgångar 2 981 532 3 350 012

SUMMA TILLGÅNGAR 2 981 532 3 350 012

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Balanserat resultat 0 0

Årets resultat 0 0

Summa eget kapital 0 0

Kortfristiga skulder

Särskild löneskatt pensionskostnad 12 901 10 908

Preliminär källskatt 36 166 56 362

Lagstadgade sociala avgifter 40 610 60 470

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 7 2 891 855 3 222 272

Summa kortfristiga skulder 2 981 532 3 350 012

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 981 532 3 350 012
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NOTER

REDOVISNINGSPRINCIPER MM

Årsrapporten har upprättas enligt god redovisningssed och bokföringslagen. Fordringar har upptagits till de belopp 
varmed de beräknas inflyta. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

NOTER

(Kr) 2020 2019

Not 1 Offentlig medfinansiering

Simrishamns kommun 510 885 510 885

Sjöbo kommun 498 624 498 624

Tomelilla kommun 352 030 352 030

Ystads kommun 779 198 779 198

Skånes Ess 486 058 52 960

Totalt 2 626 795 2 193 697

Not 2 Statlig medfinansiering

Statens Jordbruksverk, drift 2 126 170 0

Totalt 2 126 170 0

Not 3 Medlemsavgifter samt övriga intäkter

Medlemsavgifter 3 500 4 200

Ersättning från Försäkringskassan 35 854 2 762

Totalt 39 354 6 962

Not 4 Externa kostnader

Lämnade projektbidrag 2 307 621 2 894 603

Administration 236 884 234 003

Resor och hotell 4 084 31 055

Arrangemang och marknadsföring 4 624 16 514

Trycksaker 40 776 4 942

Konsultarvode 117 344 247 423

Övriga kostnader 39 296 54 185

Totalt 2 750 629 3 482 725

Not 5 Personalkostnader

Lön o sociala kostnader, tjänstemän 1 395 609 1 232 689

Arvode, ordförande o vice ordförande 20 833 25 000

Sammanträdesersättningar 132 025 215 288

Valberedning 14 740 15 400

Traktamenten 0 1 446

Uppdragstagare 16 000 0

Övriga personalrelaterade kostnader 95 228 202 066

Totalt 1 674 435 1 691 889
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NOTER FORTS.

NOTER

(Kr) 2019 2019

Not 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Ersättning sjuklönekostnader 18 886 0

Fordran pågående projekt 1 367 515 1 995 489

Totalt 1 386 401 1 995 489

Not 7 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Medlemsavgift 0 100

Collectum 4 286 4 911

First Card 0 597

Leader Skånes ESS 0 19 270

Löneadministration 7 061 4 626

Revisionskostnader 16 000 17 000

LAG sammanträdesersättningar 0 64 168

EnterCard 1 198 0

SydostLeader 12 429 0

Skuld pågående projekt 2 850 881 3 111 600

Totalt 2 891 855 3 222 272

UNDERSKRIFTER

Följande styrelseledamöter har gjort digitala underskrifter av föreningens årsrapport 2020:
Angelica Andersson
Ann-Margrete Clarén
Bengt Andersson
Carina Almedal
Henrik Mårtensson
Janet ten Have
Kamilla Danielsson
Leonor Lavröd Sologuren
Mats Carlsson
Mattias Johansson
Monika Jingmond
Patrik Karlsson
Petter Gustafsson
Rigmor Löfvenhamn

Följande revisorer har gjort digitala underskrifter av föreningens årsrapport 2020:
Anders Persson, Auktoriserad revisor, Mazars
Ann-Margret Assarsson, Föreningens internrevisor
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2 juni 2021

Justerandes sign

Ks § 75 Dnr KS 2021/105

Årsredovisning 2020 - Biogas Ystad-
Österlen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Biogas Ystad Österlen, ekonomisk förening (BYÖ) har som ändamål att främja 
medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla biogas från 
tankstationer och biogasanläggningar i Ystad Österlenregionen. 

Föreningen gjorde 2020 ett negativt resultat på drygt 43 tkr.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2020 - Biogas Ystad-Österlen, handlingsid: Ks 20221.1811.

Kommunfullmäktige § 105/2020, handlingsid: Ks 2020.2979.

_________

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige
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Styrelsen för Biogas Ystad Österlen Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för 
räkenskapsåret 2020.
 
 
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
 
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla 
medlemmarna biogas från tankstationer och biogasanläggningar i Ystad Österlenregionen. Vid 
fullföljandet av sitt ändamål skall föreningen vara en länk mellan kommun och näringsliv och därigenom 
bidra till ett ökat engagemang för biogas och verka för konkreta lösningar inom biogasområdet.

Styrelse:
• Håkan Rylander, Ordförande
• Carina Almedal, Ordinarie
• Tina Helin, Ordinarie
• Johan Thuresson, Ordinarie
• Christian Negendanck, Ordinarie
• Roland Nilsson, Ordinarie
• Anders Olsson, Ordinarie
• Kaj Ovesson, Ordinarie
• Anna Starck, Ordinarie
 
Styrelsen har haft 7 stycken sammanträden under 2020. 
 
Föreningen har sitt säte i Skåne län, Tomelilla kommun.
 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
 
Ordförande har ordet
 
Starten för BYÖ:s var ekonomiskt bekymmersam, även om det redan från början kalkylerades med 
negativa ekonomiska resultat under de första verksamhetsåren. Efter tre år med klart negativa 
resultat, uppvisade BYÖ för verksamhetsåret 2016, efter avskrivningar och finansiella poster, en 
klar förbättring, om än fortfarande med ett negativt resultat, drygt -50 000 kronor. En negativ 
trend hade dock brutits och för 2017 kunde BYÖ för första gången redovisa en vinst i 
verksamheten med ett resultat på ca 128 000 kronor, efter avskrivningar och finansiella poster. 
Under 2017 tog styrelsen beslutet att BYÖ:s försäljning från den 1 januari 2018 av fordonsgas 
till 100% ska bestå av biogas. Marginalen mellan försäljning och inköp av gas kom dessvärre 
under 2018 att påverkas på ett negativt sätt som ett resultat av övergången. 
 

Under 2019 såldes totalt 374 474 kg fordonsgas, en ökning jämfört med 2018 med 20 904 kg. 
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Efter avskrivningar och finansiella poster uppvisade BYÖ ett positivt resultat för 2019 på drygt 
233 000 kronor. Omsättningen uppgick 2019 till 5 746 120 kronor. 

Under 2020 såldes totalt 369 780 kg fordonsgas, en minskning jämfört med 2019. Minsk-ningen 
började i mars/april, säkerligen som en effekt av covid-19 pandemin och det faktum att 
påsktrafiken till stor del uteblev. En minskning, som sedan i stort sett höll i sig under resten av 
2020, med en minskad tillströmning av besökande och turister som en naturlig följd av 
restriktionerna kopplade till pandemin. Priset på den försålda gasen gick ner per kg under 2020 
som en följd av att oljepriserna gick ner. Dessvärre minskar inte inköpspriset per kg gas på 
motsvarande sätt, vilket innebar minskade marginaler mellan försäljningspris och inköps-pris. 
Omsättningen minskade från 5 746 120 kronor 2019 till 5 330 093 kronor 2020. 
Rörelse-kostnaderna minskade, men inte i motsvarande grad. Efter avskrivningar och finansiella 
poster uppvisar BYÖ för 2020 ett negativt resultat på drygt -43 000 kronor.

En uppgång i försäljningen skedde fr o m mars 2017, då en ny renhållningsentreprenör, med 78 
sopbilar som körs på biogas, tillträdde i ÖKRAB-området. Därtill kom ytterligare ett antal tunga 
fordon som körs på biogas. En för BYÖ då glädjande utveckling, men fortfarande en alltför liten 
försåld mängd fordonsgas, som i sin tur beror på alltför få ”gasbilar” i BYÖ-området. 
Ägarkommunerna måste ta ett större ansvar genom att tillse att kommunernas egna fordon körs 
på biogas och att krav ställs på upphandlade entreprenörer inom olika områden att inköpa och 
använda fordon som körs på biogas. 

För en ytterligare kraftfull förbättring av det ekonomiska resultatet krävs att fler gasbilar säljs, 
används och tankas i upptagningsområdet. En mer aktiv och mycket mer omfattande 
mark-nadsföring är ett måste för att BYÖ kraftfullt ska kunna öka försäljningen av biogas som 
fordonsbränsle och förbättra det ekonomiska resultatet. Utan en sådan resultatförbättring och en 
kraftigt förbättrad soliditet kommer BYÖ inte heller att kunna göra de nödvändiga framtida 
investeringarna, en nödvändighet för att på sikt kunna fortsätta verksamheten.

Delvis på grund av pandemin, men framför allt på grund av att det inom BYÖ inte finns 
tillräckliga ekonomiska och personella resurser, har det, liksom under tidigare år, under 2020 inte 
varit möjligt att aktivt marknadsföra BYÖ och biogasens fördelar på ett önskvärt sätt och på det 
sätt som krävs. Biogasen är en mycket viktig ingrediens i den ”energipalett”, med många olika 
fossilfria bränslen, som måste finnas om de uppställda klimatmålen nationellt och internationellt 
ska uppnås. 

BYÖ har, allt sedan starten, haft och har alltjämt en mycket viktig och roll för en framgångsrik 
introduktion och försäljning av biogas som fordonsbränsle på Österlen. BYÖ, som en liten 
ekonomisk förening, har emellertid inte de ekonomiska och personella resurserna för att driva 
verksamheten vidare på ett hållbart och kommersiellt riktigt sätt. För det krävs antingen skifte till 
en annan organisationsform och ett betydande ekonomiskt tillskott från ägarna, eller samverkan 
med annan aktör inom biogasområdet alternativt försäljning av biogasmackarna, med tillhörande 
utrustning, till en större aktör som kan driva, utveckla och marknadsföra försäljningen av biogas 
på ett framgångsrikt och långsiktigt hållbart sätt. 
Under året har styrelsen haft kontakt och fört diskussioner med ett antal stora aktörer på 
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biogasmarknaden, verksamma såväl nationellt som internationellt, om samarbete alternativt en 
försäljning av gasmackarna. Som nämnts ovan så är biogasen en mycket viktig ingrediens i den 
”energipalett”, med många olika fossilfria bränslen, som måste finnas om de uppställda 
klimatmålen nationellt och internationellt ska uppnås. Syftet med de diskussioner som styrelsen 
har haft och har med olika aktörer är att säkerställa att biogas som ett fordonsbränsle finns kvar 
även i framtiden som ett bra fossilfritt alternativ för boende, företag och besökare på Österlen.

 
Håkan Rylander
Ordförande BYÖ
 
 
 
Försäljning
 
Försäljningsvolymen uppgick under 2020 till totalt 369 780 kg, det är en minskning på ca 4 694 
kg jämfört med 2019. Graferna nedan visar totala volymer mellan åren 2018  2020 och redovisat 
per anläggning.
 
 
Statistik tankningar 2018 - 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drift, underhåll och service
 
Tomelilla och Simrishamn
 
• Tremånads service har utförts av Jernbro.
• Veckorondering, renhållning, snöröjning och annat som behövs har utförts av Farmartjänst, Jan-Evert 
Nilsson.
• Elbesiktning har utförts LBA Elbesiktning, Leif Backström.
• Driftprov och kontroll av säkerhetsventiler har utförts av  Dekra, Magnus Persson.
• Monterat luftfilter för att undvika att smuts och möss kommer in i anläggningarna.
 
 
Simrishamn
 
• Installerat starkare antenn för att säkerställa larmfunktionen.
• Tagit bort ogräs och fyllt på med makadam på planen.
• Bytt huvudet i betalterminalen.
• Problem med betalterminalen efter bytet av terminalhuvudet. Codab har felsökt och åtgärdat felet.
• Förutom problem med betalterminalen har det inte varit några driftstörningar.
 

388

a0821
Stämpel



Biogas Ystad Österlen Ekonomisk Förening
Org.nr 769624-8850

4 (9)

 
 
Tomelilla
 
• Gasläcka på kompressorn, en O-ring behövde bytas, åtgärdades snabbt.
• En elsäkring behövde åtgärdas.
• Startknappen fastfrusen, inga kunder drabbades.
• Dispenserprogrammet fastnade, återställdes på plats.
• Problem med betalterminalen, fjärråterstartades. Efter byte av terminalhuvudet har det inte varit några 
problem.
 
Administration
 
Ludvig & Co (tidigare LRF Konsult) fortsätter att sköta bokföring och fakturor åt föreningen.
 
UiM konsulter hade fram till 2021-09-01 det administrativa uppdraget att svara för avräkning 
och fakturering gentemot föreningens egna kortkunder samt kontering av fakturor. UiM hade 
även ansvar för kundtjänst, information vid driftstopp, utfärdande av tankkort samt att uppdraget 
som gasföreståndare för BYÖ:s två tankstationer för biogas. 
Fr o m september 2020 har Maria Nilsson, Gärsnäs, tagit över de administrativa uppgifterna samt 
Lennart Bengtsson, Malmö, övertagit uppdraget som gasföreståndare.
 
Flerårsöversikt (Tkr) 2020 2019 2018 2017  
Nettoomsättning 5 330 5 746 5 137 4 286
Resultat efter finansiella poster -43 233 -248 128
Soliditet (%) 40,3 40,7 38,5 39,4

 
Förändring av eget kapital

Inbetalda Balanserat Årets Totalt

insatser resultat resultat  
Belopp vid årets ingång 4 040 000 -1 064 368 233 158 3 208 790
Disposition av 
föregående
års resultat:  233 158 -233 158 0
Årets resultat  -43 273 -43 273
Belopp vid årets utgång 4 040 000 -831 210 -43 273 3 165 517

Förslag till behandling av ansamlad förlust
Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor):
 
ansamlad förlust -831 210
årets förlust -43 273

-874 483
 
behandlas så att
i ny räkning överföres -874 483

-874 483
 
Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med 
noter.
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Resultaträkning Not 2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

 

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.
Nettoomsättning 5 330 093 5 746 120
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 5 330 093 5 746 120

Rörelsekostnader
Handelsvaror -3 465 993 -3 687 910
Övriga externa kostnader -1 359 205 -1 291 110
Personalkostnader -2 782 -3 034
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar -417 587 -415 402
Summa rörelsekostnader -5 245 567 -5 397 456
Rörelseresultat 84 526 348 664

Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter -127 799 -115 506
Summa finansiella poster -127 799 -115 506
Resultat efter finansiella poster -43 273 233 158

Resultat före skatt -43 273 233 158

Årets resultat -43 273 233 158
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Balansräkning Not 2020-12-31 2019-12-31
 

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 2 31 932 33 906
Maskiner och andra tekniska anläggningar 3 5 200 037 5 571 950
Summa materiella anläggningstillgångar 5 231 969 5 605 856

Summa anläggningstillgångar 5 231 969 5 605 856

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 225 697 584 160
Övriga fordringar 7 044 2 439
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 222 356 252 450
Summa kortfristiga fordringar 455 097 839 049

Kassa och bank
Kassa och bank 2 172 372 1 431 694
Summa kassa och bank 2 172 372 1 431 694
Summa omsättningstillgångar 2 627 469 2 270 743

SUMMA TILLGÅNGAR 7 859 438 7 876 599

391



Biogas Ystad Österlen Ekonomisk Förening
Org.nr 769624-8850

7 (9)

Balansräkning Not 2020-12-31 2019-12-31
 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Medlemsinsatser 4 040 000 4 040 000
Summa bundet eget kapital 4 040 000 4 040 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat -831 210 -1 064 368
Årets resultat -43 273 233 158
Summa fritt eget kapital -874 483 -831 210
Summa eget kapital 3 165 517 3 208 790

Långfristiga skulder 4
Övriga skulder till kreditinstitut 3 540 000 3 839 000
Summa långfristiga skulder 3 540 000 3 839 000

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 276 000 23 000
Leverantörsskulder 498 634 409 126
Övriga skulder 5 299 46 194
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 373 988 350 489
Summa kortfristiga skulder 1 153 921 828 809

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 7 859 438 7 876 599
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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 ekonomiska föreningar. 
 
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 
avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.
 
Byggnader och mark 20år
Maskiner och andra tekniska anläggningar 20år

 
Not Ställda säkerheter

2020-12-31 2019-12-31

Företagsinteckning 2 500 000 2 500 000
2 500 000 2 500 000

 
Not 2 Byggnader och mark

2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 39 500 39 500
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 39 500 39 500

Ingående avskrivningar -5 594 -3 619
Årets avskrivningar -1 974 -1 975
Utgående ackumulerade avskrivningar -7 568 -5 594

Utgående redovisat värde 31 932 33 906

 
Not 3 Maskiner och andra tekniska anläggningar

2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 8 268 553 8 268 553
Inköp 43 700  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 8 312 253 8 268 553

Ingående avskrivningar -2 696 603 -2 283 176
Årets avskrivningar -415 613 -413 427
Utgående ackumulerade avskrivningar -3 112 216 -2 696 603
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Utgående redovisat värde 5 200 037 5 571 950

 
Not 4 Långfristiga skulder

2020-12-31 2019-12-31

 
Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen 2 436 000 2 735 000

2 436 000 2 735 000

 
 
Tomelilla  den 15 april 2021
 
 

Håkan  Rylander Carina  Almedal

Tina  Helin Johan Lennartsson

Christian Negendanck Roland Nilsson

Anders Olsson Kaj Ovesson

Anna Starck

 
 
Revisorspåteckning
 
 
Min revisionsberättelse har lämnats 2021-
 
 
 

Sven-Olof Larsson  
Godkänd revisor
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2 juni 2021

Justerandes sign

Ks § 76 Dnr KS 2021/113

Årsredovisning 2020 - Sydöstra Skånes 
Samordningsförbund (FINSAM)

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar godkänna årsredovisningen 2020 för Sydöstra Skånes 
Samordningsförbund (FINSAM).

Jäv
Sara Anheden (S) meddelar jäv och deltar inte i beslutet.

Ärendebeskrivning
Sydöstra Skånes Samordningsförbund har överlämnat årsredovisning för 
räkenskapsåret 2020. Resultatet blev ett underskott på drygt 1 miljon kr. Även 
granskningsrapport och lekmannarevisionens revisionsberättelse är överlämnade.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna årsredovisningen 2020 för Sydöstra Skånes 
Samordningsförbund (FINSAM).

Beslutsunderlag
Årsredovisning Sydöstra Skånes Samordningsförbund (FINSAM) 2020, handlingsid: 
Ks 2021.2109.

Revisionsberättelse Sydöstra Skånes Samordningsförbund (FINSAM) 2020, 
handlingsid. Ks 2021.2111.

Granskning av bokslut och årsredovisning Sydöstra Skånes Samordningsförbund 
(FINSAM) 2020, handlingsid: Ks 2021.2110.

Kommunfullmäktige § 107/2020, handlingsid: Ks 2020.2981.

_________

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige
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1. Förvaltningsberättelse

Organisation 

Förbundet
Sydöstra Skånes samordningsförbund bildades 2009. Samordningsförbundet vill göra skillnad genom 
att:

- skapa förutsättningar för samverkan som utvecklar både organisationer och stödjer människor att 
närma sig och nå målet självförsörjning.

Organisation 
Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Region Skåne samt Simrishamns-, Sjöbo-, Tomelilla- samt Ystad kommun som 
medlemmar.

Styrelse
Samordningsförbundets verksamhet leds av en av medlemmarna utsedd styrelse. Styrelsens arbete 
regleras i förbundsordningen. I förbundsstyrelsen ingår en ordinarie och en ersättare från vardera 
medlemmen. Styrelsen sammanträder minst 6 gånger per år. Under 2020 har styrelsen haft 6 
sammanträden.

Styrelsen sammansättning 2020

Ledamot Ersättare
Ordförande
Thomas Quist (Sjöbo kommun) Christer Hovbrand (Sjöbo kommun)

1:e vice ordförande
Maria Linde Strömberg (Simrishamns 
kommun)

Berit Olsson (Simrishamns kommun)

2:e vice ordförande
Carl Malmqvist (Region Skåne)
 

Pia Ingvarsson (Region Skåne)

Christian Persson (Ystad kommun) 
 
Roger Jönsson (Ystad kommun) 
 

Christian Björkqvist (Tomelilla kommun)

 

Sara Anheden (Tomelilla kommun)        

 

John Nilsson (Arbetsförmedlingen) Carina Lagerstedt (Arbetsförmedlingen) 

Charlotta Handler Frithiof (Försäkringskassan) Susanne Ellkvist (Försäkringskassan)

Sida 3

Assently: 60baa7ee4d7ca6fb7cffd89ac1768cdf43b50973f2e44a65697ef4ad4a2d361a7469d1f89d68be6d60ca67bfa6cf9072580665b46056ea6c2f4dbf97e18161ab
398



Sydöstra Skånes samordningsförbund
Organisationsnummer 222000–2618

Förbundschef
Förbundschefen har sin anställning på Arbetsförmedlingen med uppdrag att arbeta 42 % för Sydöstra 
Skånes samordningsförbund. Förbundschefen är verkställande tjänsteman och är föredragande i 
styrelsen. Uppdraget innebär bland annat att: verkställa styrelsens beslut, ansvarar för uppföljning och
utvärdering samt utarbetar förslag till beslut för styrelsen vad gäller insatser. Förbundschefen skall 
också ha ansvar för kommunikation internt och externt angående Samordningsförbundets 
verksamhet. 

Presidium
Styrelsens presidium har möte ca en vecka innan styrelsens sammanträde. Syftet med mötena är att 
förbereda olika aktuella ärenden samt att komma med förslag på handläggning av olika frågor. 

Beredningsgrupp
Beredningsgruppen består av företrädare från samtliga parter. Gruppens funktion är att på strategisk 
nivå diskutera verksamheter utifrån behov av samverkande aktiviteter.  Gruppen bidrar med 
erfarenheter och omvärldsbevakning från sina respektive verksamheter. Beredningsgruppen 
sammanträder 6 gånger per år, 1–2 veckor innan Samordningsförbundets styrelsemöten.

Styrgrupp för insatser finansierade genom Samordningsförbundet
För varje insats finansierade genom Samordningsförbundet finns en styrgrupp. Styrgruppen består av 
involverade parter samt Förbundschefen för Samordningsförbundet. Styrgruppens uppgift är att följa 
upp uppsatta mål och processer samt fatta beslut som berör den pågående insatsens verksamhet.

Administration
Samordningsförbundet anlitar redovisningsbyrån Aspia AB, i Lund för utbetalning av arvoden, 
ersättningar, fakturor, bokföring samt redovisning.

Medlemssamråd
Medlemssamråd för Samordningsförbundets parter genomförs två gånger per år, en gång på våren och
en gång på hösten. Information samt dialog med medlemmarna om pågående verksamhet, 
utvärdering, implementering av metoder, omvärldsbevakning mm. Under 2020 har 
Samordningsförbundet genomfört ett medlemssamråd.

Revisorer
Revisorer har utsetts av Region Skåne och för kommunerna gemensamt. Försäkringskassan har för sin
och Arbetsförmedlingens del upphandlat revisionstjänsten, vilken har tilldelats KPMG. 

Arkiv
Tomelilla kommun ansvarar för tillsynen av att Samordningsförbundet fullgör sina skyldigheter enligt 
arkivlagen (1990:782). Förbundet har därför slutit avtal med Tomelilla kommun om tillhandahållande 
av arkiv och diarium. 

Hemsida
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Samordningsförbundet har en egen hemsida http: finsamsos.se Nyheter, information om 
verksamheterna samt styrelseprotokoll publiceras där. Samordningsförbundet har slutit avtal med 
firma Rigmor Löfvenhamn som administrerar hemsidan.

Intern kontroll
Enligt styrelsebeslut ska redovisning av den interna kontrollen göras i tertialrapporten.

GDPR
Samordningsförbundet har tecknat avtal med ATEA angående dataskyddsombud. Uppföljning 
angående GDPR sker regelbundet med dataskyddsombudet.
Samordningsförbundets dataskyddsombud: Martin Axelsson, martin.axelsson@atea.se

Uppdrag
Samordningsförbundets uppdrag anges i förbundsordningen § 4:
Samordningsförbundets uppdrag är att inom det geografiska området för kommunerna Simrishamn, 
Sjöbo, Tomelilla och Ystad att svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Skåne samt ovan nämnda kommuner, i syfte att 
underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. De samordnade resurserna ska användas för 
samordnade bedömningar och insatser i syfte att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga 
att utföra förvärvsarbete.

Uppgifter för Samordningsförbundet anges i § 6: 
Samordningsförbundet har till uppgift att: 

 besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 
 stödja samverkan mellan samverkansparterna 
 finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. 

Vilka syftar till att individen uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete och 
som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde 

 besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall 
användas 

 svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatser 
 upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen

De verksamheter som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie verksamhet. 
Samordningsförbundets uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och 
rehabilitering till egen försörjning. På individnivå verkar Samordningsförbundet genom att finansiera 
insatser som bedrivs av de samverkande parterna. 
Samordningsförbundet stödjer också aktivt insatser som syftar till att skapa strukturella 
förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre. Det kan t.ex. handla om 
kompetensutveckling och kunskapsutbyte.
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Finansiering
Samordningsförbundets verksamhet finansieras av medlemsavgifter som fördelas enligt en modell där
staten, genom Försäkringskassan, bidrar med 50 %, Region Skåne 25 % och 25 % fördelat på 
kommunerna. Fördelningen mellan kommunerna baseras på folkmängden. Övriga intäkter är intäkter 
genom ESF projekt som startades upp i slutet av 2020. Förbundets tilldelning från medlemmarna samt
ESF var under 2020 4 932 867 sek.

Fördelning intäkter 2020

FK/AF Region S Simrishamn Sjöbo

Tomelilla Ystad Övriga ESF

Driftbidrag från staten                                     2 435 000
Driftbidrag från Simrishamns kommun    287 000
Driftbidrag från Sjöbo kommun    283 000
Driftbidrag från Tomelilla kommun    201 000
Driftbidrag från Ystad kommun    447 000
Driftbidrag från Landsting/region 1 217 500
Övriga intäkter ESF      62 367
Summa 4 932 867

Verksamhetsidé och vision 
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”Samverkan är inte tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständig process som varje 
dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas”
(Samverkansutredningens betänkande SOU 2000:114)

Samordningsförbundet inriktar sina samlade resurser på människor som behöver ett samordnat stöd 
från två eller flera av Samordningsförbundets samverkande parter. Målgruppen identifieras lokalt och 
utgörs av personer som har fysiska, psykiska och/eller arbetsmässiga behov.

Verksamhetsidé 
Samordningsförbundets verksamhetsidé grundar sig på att främja och stödja samverkan mellan 
kommunala, regionala och statliga aktörer i syfte att möjliggöra för människor att närma sig samt nå 
målet självförsörjning.

1.1. Översikt över verksamhetens utveckling

2020 2019 2018 2017 2016
Verksamhetens intäkter, tkr 4 933 4 870 4 870 4 870 4 872
Verksamhetens kostnader, tkr 5 992 7 882 5 310 1 914 2 195
Årets resultat, tkr -1 059 -3 012 -440 2 956 2 676
Soliditet 75% 53% 71% 90% 84%
Antal anställda 0 0 0 0 0

1.2. Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk 
ställning

Pågående pandemi., Covid -19 har inneburit behov av att förändra arbetssätt från fysiska till digitala 
mötesformer. En del aktiviteter som exv. informationsmöten, gruppaktiviteter samt 
praktikanskaffning har genomförts i betydligt minskad omfattning än planerat. 

Insatsen Möjligheternas Hus var planerad att pågå tom juli 2021 men avslutades januari 2021 för att 
utvecklas till ESF IRIS – Möjligheternas Väg, med start i februari 2021. 

Insatsen Mariamottagningens ersättningsrekrytering av samordnare samt läkare och ytterligare 
behandlare, tog längre tid än beräknat.

1.3. Händelser av väsentlig betydelse
V.g. se ovanstående kommentarer under 1.2.
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1.4. Styrning och uppföljning av verksamheten

Samordningsförbundets ekonomi är en stående informations- samt dialogpunkt på möte med 
beredningsgruppen, presidiet samt styrelsen. Insatserna följs upp genom att Förbundschef deltar i 
styrgruppsmöten, tertialrapporter samt extern utvärderare.

1.5. God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse  och 
ekonomisk ställning

Sydöstra Skånes samordningsförbunds fördelning av kostnader för 2020 illustreras nedan.

Kostnader 2020

Samverkansinstaser Kansli kostnader

  

Fördelning av Sydöstra Skånes Samordningsförbunds kostnader 2020
88 % av medlen har gått till insatsen  
12 % av medlen har gått till styrelsearvoden, lön Förbundschef, köp av administrativa tjänster etc.

Uppföljning av verksamheten

Sida 8

Assently: 60baa7ee4d7ca6fb7cffd89ac1768cdf43b50973f2e44a65697ef4ad4a2d361a7469d1f89d68be6d60ca67bfa6cf9072580665b46056ea6c2f4dbf97e18161ab
403



Sydöstra Skånes samordningsförbund
Organisationsnummer 222000–2618

Samordningsförbundets insatser följs upp genom SUS. SUS (system för uppföljning av samverkan) är 
ett nationellt register med Försäkringskassan som systemägare. Samordningsförbundets insatser ska 
alltid registreras i SUS på individ- eller volymnivå beroende på insatsens art. SUS används för 
uppföljning av hur samverkansmedlen används, t.ex. i rapporter till regeringen. 
Samordningsförbundet skriver sina delårsrapporter bl.a. baserade på fakta från SUS. Därför är det 
obligatoriskt för de finansierade insatserna att registrering sker där.

Samordningsförbundet samtliga insatser har under 2020 utvärderas av företaget ASKing AB. 
Utvärderingen har skett med inriktning mot lärande av insatserna Möjligheternas Hus samt 
Mariamottagningen. Utvärderingen har presenterats i skriftliga del- samt slutrapport och genom 
workshop där både politiker och tjänstemän från parterna i Samordningsförbundet har deltagit.
Några fokusområden i utvärderingen har varit:

 hur bidrar insatserna till att förbättra samverkan mellan medlemsparterna, så att fler personer
i behov av samverkande insatser får dessa, och därmed kommer närmare arbete/studier med 
minskad offentlig försörjning som följd? 

 hur säkerställer man förankring av projekt/insatser hos parterna på olika nivåer?
 hur ökar man förutsättningarna för implementering?

Läs mer i ASKings utvärderingsrapport 

Målgrupper
De verksamheter som kan finansieras ska kunna kategoriseras som metod, aktivitet eller samverkan. 
Alla verksamheter följs upp genom inrapportering i SUS.

Prioriterade målgrupper
 ungdomar upp till 29 år som saknar inkomst genom eget arbete eller studier
 försörjning, eventuellt funktionshinder eller bakgrund kan variera men grundproblemet är att 

personen står utanför arbetsmarknaden
 personer som p.g.a. sjukdom är i behov av förrehabiliterande insatser för att kunna ta del av 

arbetsförmedlingens åtgärder. I gruppen innefattas även de vars ersättningsdagar p.g.a. 
sjukdom är slut och därför lämnat men i förekommande fall återkommer till sjukförsäkringen.

 personer som av andra skäl, som inte tillhör ovannämnda grupper, behöver förrehabiliterande 
insatser för att kunna ta del av Arbetsförmedlingens insatser. Det kan vara t. ex social 
problematik av olika slag som är svårdefinierade eller komplexa

Generella krav avseende verksamheter som förbundet finansierar:
 de ska vända sig till, och kunna ta emot, personer från samtliga fyra kommuner 
 då uppdraget är att förbättra samverkan mellan myndigheterna ska minst två parter vara 

berörda av verksamheten
 utvärderingsplan ska finnas i samtliga verksamheter och bifogas ansökan
 verksamheterna ska ha en löpande uppföljning
 årsberättelse för insatserna ska lämnas i januari månad året efter och innehålla uppgift om 

innehåll, antal deltagare och förbrukade medel 

Finansierade kostnader
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Enligt antagen policy kan Samordningsförbundet finansiera kostnader som avser personal i insatserna
samt externt förhyrda lokaler. Kostnader för personal, som utför ordinarie arbete, befintliga lokaler 
och kontorsutrustning finansieras inte.

Insatser

Uppföljning och resultat för individinriktade insatser

Möjligheternas Hus

Möjligheternas Hus startade sin verksamhet i augusti 2018. Verksamheten var tänkt att finansieras 
genom Sydöstra Skånes samordningsförbund tom augusti 2021. En avveckling påbörjades under 
december 2020 för en övergång samt utveckling av insatsen till ESF IRIS -Möjligheternas Väg med 
start 1 februari 2021.

Möjligheternas Hus har riktat sig till personer som är i behov av förrehabilliterande insats innan de 
kan ta del av Arbetsförmedlingens program.

Syftet med insatsen har varit att:
 skapa en metod för målgruppen som kan implementeras i de deltagande aktörernas ordinarie 

verksamheter. Metoden ska stödja och motivera deltagaren till ökat självkänsla samt 
kunskapen om det egna ansvarets del i processen mot egenförsörjning samt 
samhällsinkludering.

 synliggöra de positiva effekter, för både deltagaren och samhället, som myndighetssamverkan 
innebär för att öka resursutnyttjandet och kortandet av ledtiderna

 arbeta fram en metod för att målgruppen ska kunna gå vidare i jobb/arbete eller i 
arbetsrehabiliterande insatser för egenförsörjning och samhällsinkludering. Fler inom 
målgruppen ska kunna försörja sig på egen hand, ha rätt insats och ersättning samt känna 
ökad delaktighet och därmed inflytande i såväl sitt eget liv som i samhället

Statistik avslutade deltagare 2020

Arbete 7 personer 9 %

Studier 5 personer 6 %

Pension + Ingen off. 
försörjning

2 person 3 %

Annan Kommunal insats 20 personer 27 %

FK/AF samverkan   7 personer  9 %

FK   6 personer   8 %

AF   2 personer   3 %

Vårdinsats 24 personer 32 %
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Annat (kriminalvården, 
utlandsvistelse)

   2 personer  3 % 

Ekonomi Möjligheternas Hus 2020

Beviljade medel 3 214 000
Fakturerade 
kostnader 2 391 072
Ej förbrukade medel 822 928

Orsaken till att Möjligheternas Hus inte har förbrukat beviljade medel är lägre personalkostnader än 
beräknat samt lägre kostnader för deltagaraktiviteter.

ESF IRIS-Möjligheternas Väg

Sydöstra Skånes samordningsförbund har tillsammans med Samordningsförbundet Höganäs samt 
Lund beviljats ESF medel, programområde 2 - Ökade övergångar till arbete. 
För kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden, för att de ska komma i arbete, utbildning 
eller närmare arbetsmarknaden. Samordningsförbundet Lund är projektägare och projektet består av 
5 olika delprojekt. ESF projekt IRIS påbörjades med en 4 månaders analys- och planeringsfas 20-09-01
tom 21-02-01.

Beskrivning delprojekt Möjligheternas Väg

Inskrivning sker löpande tillsammans med remittenten (remitterande är Försäkringskassan, 
socialtjänsten i Tomelilla, Simrishamn, Ystad samt Sjöbo kommun, Primärvård & psykiatrienheter & 
AF). Under hela processen genomförs samverkansmöte med de aktörer som det finns behov av.

Aktiviteter: Enskilda motiverande samtal, gruppaktivet samt praktik.

Med ökad självkänsla, egenansvar och självständighet sker en övergång till ordinarie verksamheter, 
som på sikt ska leda till självförsörjning genom studier, arbete eller i rätt ersättningssystem

Genom projektpersonalens nätverk eller annat kontaktskapande sätt, hitta platser som är 
individanpassat till varje enskild deltagare. Då projektet arbetar över fyra kommungränser ökar 
möjligheten att optimera de sociala praktikplatserna efter deltagarens förutsättningar.

Individinriktad process är avgörande för deltagarens positiva stegförflyttning. Detta kan innebära 
behov av att upphandla enskilda platser.

Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser

Mariamottagningen

Insatsen beviljades medel till uppstart av mottagningen under perioden januari tom april 2019. Maria 
mottagningen startade sin verksamhet i maj 2019. Verksamheten är tänkt att finansieras genom 
Sydöstra Skånes samordningsförbund tom december 2021. Både styrgrupp samt styrelsen arbetar för 
ett övertagande av mottagningen 2022.
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Ansvaret för stöd och behandling vid drogproblematik är uppdelat mellan hälso- och sjukvården samt 
socialtjänsten. Inom hälso- och sjukvården finns det dessutom olika uppdrag för olika delar av 
problematiken som delas mellan olika verksamheter. För den unge och dess anhöriga saknas det 
således en tydlig ingång var de kan vända sig och för verksamheterna innebär den rådande 
uppdelningen av ansvar att insatser inte alltid är synkroniserade för att ge den unge och dess 
närstående rätt stöd och behandling i rätt tid utifrån deras behov. Både nationell och regionalt har det 
konstaterats att otydligheten mellan huvudmännens uppdrag och ansvar kan drabba den enskilde och 
dess närstående i form av bristande samordning mellan insatser och onödig väntan på stöd och 
behandling.  
 
Mariamottagningen bidrar med:  
 

 en gemensam lättillgänglig ingång till vård- och stödsystemet för barn, unga vuxna och 
närstående

 att det integrerade arbetssättet på mottagningen möjliggör samtidiga insatser för att bättre 
hantera barn och unga vuxnas komplexa situation  

 effektivare arbetssätt genom bättre samordning som skapar högre tillgänglighet till 
bedömningar och insatser.  

 ett förebyggande arbete inom SÖSK-regionen där Mariamottagningen kan vara en 
sammanhållande faktor

Aktuell statistik Mariamottagningen 2020
Vid mättillfället i december var 19 ungdomar inskrivna med pågående insats samt 5 ungdomar 
väntade på att få påbörja behandling vid mottagningen.
Under 2020 har 28 ungdomar avslutats. Man har genomfört uppföljning med 21 ungdomar (3 
månader efter avslutad insats). 7 ungdomar har tackat nej till uppföljning.

Fördelning per kommun i december 2020

Kommun Antal ungdomar
Sjöbo 3
Simrishamn 3
Tomelilla 4
Ystad 13
Skurup 1

Nedan statistik i december 2020, fördelning kön, ålder samt primär drog
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Ekonomi Mariamottagningen 2020

Beviljade medel 3 535 300
Fakturerade 
kostnader 2 588 845
Ej förbrukade medel 946 455

Orsaken till att Mariamottagningen inte förbrukat de beviljade medlen är att det tog längre tid än 
förväntat att ersättningsrekrytera samordnare samt läkare samt anställa ytterligare behandlare.

Balanskravsresultat
Årets resultat enligt resultaträkningen -1 058 886 SEK

Justeringsposter 0 SEK

= Balanskravsresultat -1 085 886 SEK

1.6. Väsentliga personalförhållanden

Inga väsentliga personalförändringar har skett under 2020.

1.7. Förväntad utveckling

Samordningsförbundet har under perioden 2020-09-01 tom 2023-02-28 tillsammans med 
samordningsförbunden Lund samt Höganäs beviljats ett gemensam ESF projekt, där 
Samordningsförbundet Lund är huvudprojektägare. Det gäller programområde 2-ökad övergång till 
arbete. Vår målsättning är att projektet kommer att ytterligare utveckla samverkan och kunskap 
mellan Samordningsförbundet i Skåne samt ingående samverkanspartners.
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2. Driftredovisning

Belopp tkr Utfall jan-dec
2020

Aktuell budget
jan-dec 2020

Avvikelse utfall –
budget

Bokslut helår
2019

Nettokostnad -1 059 -2 914 1 855 -3 016

Medlemsavgift 4 870 4 870 0 4 870

Resultat -1 059 -2 914 1 855 -3 012

Utgående eget 
kapital 

3 366 1 511 1 855 4 425
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3. Resultaträkning

Resultaträkning
2020-01-01 2019-01-01

Belopp i kr. Not -2020-12-31 -2019-12-31

Verksamhetens intäkter 1 4 932 867 4 870 000
Verksamhetens kostnader 2 -5 991 753 -7 885 759
Verksamhetens resultat -1 058 886 -3 015 759

Finansiella intäkter 0 3 283
Resultat efter finansiella poster -1 058 886 -3 012 476

Årets resultat -1 058 886 -3 012 476

Sida 16

Assently: 60baa7ee4d7ca6fb7cffd89ac1768cdf43b50973f2e44a65697ef4ad4a2d361a7469d1f89d68be6d60ca67bfa6cf9072580665b46056ea6c2f4dbf97e18161ab
411



Sydöstra Skånes samordningsförbund
Organisationsnummer 222000–2618

4. Balansräkning

Balansräkning

Belopp i kr. Not 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Korta fordringar 3 394 172 521 977
Kassa och bank 4 122 780 7 868 002
Summa omsättningstillgångar 4 516 952 8 389 979
SUMMA TILLGÅNGAR 4 516 952 8 389 979

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Årets resultat -1 058 886 -3 012 476
Övrigt eget kapital 4 424 563 7 437 039
Summa eget kapital 3 365 677 4 424 563
Skulder
Kortfristiga skulder 4 1 151 275 3 965 416
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 4 516 952 8 389 979
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5. Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalys

Belopp i kr. 2020-12-31 2019-12-31

Årets resultat -1 058 886 -3 012 476
Justering för ej likviditetspåverkande poster 0 0
Medel från verksamheten före förändring
av rörelsekapital -1 058 886 -3 012 476

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 127 805 -183 732
Ökning/minskning kortfristiga skulder -2 814 141 856 451
Kassaflöde för den löpande verksamheten -3 745 222 -2 339 757

Årets kassaflöde -3 745 222 -2 339 757
Likvida medel vid årets början 7 868 002 10 207 759
Likvida medel vid årets slut 4 122 780 7 868 002
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6. Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal bokföring och 
redovisning.

7. Noter

Not 1. Verksamhetens intäkter
2020-12-31 2019-12-31

    
Driftbidrag från staten 2 435 000 2 435 000  
Driftbidrag från Simrishamns kommun 287 000 287 000  
Driftbidrag från Sjöbo kommun 283 000 283 000  
Driftbidrag från Tomelilla kommun 201 000 201 000  
Driftbidrag från Ystad kommun 447 000 447 000  
Driftbidrag från Landsting/region 1 217 500 1 217 000  
Övriga intäkter 62 367 0
Summa 4 932 867 4 870 000  
    

Not 2. Verksamhetens kostnader
2020-12-31 2019-12-31

   
Samverkansinsatser  
Arena för arbete 0 2 997 353  
ESF-Iris 130 739 0  
Maria-mottagningen 2 588 845 2 090 168  
Maria-mottagningen - Uppstart 0 270 119  
Möjligheternas hus 2 391 072 1 869 922  
Samverkansbyggande konferenser 22 978 0  
Samverkansresurs 0 -191 932  
Utvärdering insatser 151 301 148 750  
 5 284 935 7 184 380  
    
Övriga kostnader   
Konsultarvode för samordnare 334 787 345 635  
Administrativa kostnader 220 156 211 310  
Styrelsekostnader 151 875 144 434  
 706 818 701 379  
    
 Summa 5 991 753 7 885 759  
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Not 3. Korta fordringar
2020-12-31 2019-12-31

Övriga kortfristiga fordringar 394 172 521 977  
Summa 394 172 521 977  

Not 4. Kortfristiga skulder
2020-12-31 2019-12-31

Skulder Samverkansinsatser 314 508 1 870 086
Övriga kortfristiga skulder 780 519 2 028 275
Övriga upplupna kostnader 56 248 67 055
Summa 1 151 275 3 965 416
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8. Styrelsens underskrift
Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt 
kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning.

Datum:…………………………………………………………………………………………

………………………………… ………………………………………….
Thomas Quist Maria Linde Strömberg
Ordförande 1:e Vice ordförande

………………………………… …………………………………………..
Carl Malmqvist Christian Persson
2:e vice ordförande Ledamot

………………………………… …………………………………………..
Christian Björkqvist John Nilsson
Ledamot Ledamot

………………………………
Charlotta Handler Frithiof
Ledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den……………………………………………….

Bo Lönnerblad Paula Nilsson
Utsedd av Kommunerna Utsedd av Region Skåne

Regina Fritz
Auktoriserad revisor
KPMG AB
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Bilagor
ASKing AB utvärdering av finansierade insatser 2018–2020
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SAMMANFATTNING  
 

ASKing har på uppdrag av Samordningsförbundet Sydöstra Skåne genomfört en utvärdering, 

med inriktning mot lärande under 2018 – 20. Utvärderingen har omfattat fyra insatser som 

förbundet har finansierat. Denna rapport sammanfattar de viktigaste lärdomarna och 

resultaten av utvärderingen utifrån den övergripande frågeställningen: Hur bidrar insatserna 

till ett närmande till Samordningsförbundets övergripande syfte att förbättra samverkan 

mellan medlemsparterna så att fler personer i behov av samverkande insatser får dessa och 

därmed kommer närmare arbete/studier med minskad offentlig försörjning som följd? 

 

Syftet med rapporten är att ge ett underlag för Samordningsförbundets parter och de 

ansvariga för insatserna att reflektera kring hur de kan arbeta vidare för att utveckla och 

implementera arbetssätt för samverkan på sikt. Som stöd för detta skickar vi med följande 

rekommendationer, formulerade som frågor att reflektera kring och arbeta med: 

 

Hur kan samordningsförbundets och insatsernas parter: 

1. Använda projektformen för att i högre grad genomföra insatser med syfte att 

utveckla en långsiktigt hållbar samverkan på organisatorisk nivå?  

 

2. Arbeta tillsammans redan tidigt i insatserna, genom avsatta planerings- och 

analysfaser, samt även under insatsernas gång, för att: 

a. genomföra problemanalyser som inkluderar flera perspektiv, på både 

målgrupps- och verksamhetsnivå, för att säkerställa att mål om effekter för 

individer och samverkan kan uppnås? 

b. att formulera gemensamma målsättningar för samverkan, och hur parterna 

tillsammans ska nå dessa, genom att arbeta fram förändringsteorier? 

c. att löpande analysera förändringar i kunskapen om de behov som finns hos 

både målgruppen, inom ordinarie verksamheter och i insatsernas omvärld, 

samt att omvärdera och anpassa insatsen därefter?  

 

3. Stärka det strategiska arbetet med att implementera arbetssätt och nå hållbara 

samverkanseffekter i ordinarie verksamheter av pågående insatser, genom att:  

a. arbeta för ett mer aktivt ägarskap i styrgrupper och verksamhetsledningar, 

samt även inom den politiska nivån? 

b. Möjliggöra arenor för lärande mellan insatser och ordinarie medarbetare? 

c. att tidigt planera för en implementering, samt att under insatsernas gång ha 

ett löpande samtal om vad som ska implementeras, och hur? Detta innebär 

även att konkretisera vad samverkansformerna i de olika insatserna består 

i, på vilket sätt de är ändamålsenliga i insatsen och vid en implementering. 

d. diskutera möjligheten till en mer långsiktig finansiering för insatser som 

befinner sig i gränslandet mellan myndigheterna, med inspiration från de 

lösningar som använts inom andra förbund (ISFs rapport, 2019)?  

e. Efterfråga och prioritera insatser med ambitionen att skapa förutsättningar 

för att utveckla och stärka relationella arbetssätt med målgrupperna inom 

ordinarie verksamhet? 

 

4. Stärka utvecklingen av kommunövergripande samverkan mellan kommunerna inom 

SÖS specifikt kring arbetsmarknadsfrågor?   
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1. INLEDNING 
 

Denna rapport sammanfattar utvärderingen av fyra insatser som ASKing1 har genomfört på 

uppdrag av Samordningsförbundet Sydöstra Skåne under 2018 - 20. Insatserna som har 

ingått i utvärderingen är Samverkansresurs, Arena för Arbete, Möjligheternas Hus och Maria 

Skåne Sydost.  

 

Uppdraget för utvärderingen har varit att undersöka hur insatserna har bidragit till ett 

närmande av Samordningsförbundets övergripande uppdrag att förbättra samverkan mellan 

medlemsparterna så att fler personer i behov av samverkande insatser får dessa och därmed 

kommer närmare arbete/studier med minskad offentlig försörjning som följd. 

 

Rapporten sammanfattar de viktigaste lärdomarna och resultaten av utvärderingen utifrån 

en analys och bedömning av insatserna och de förändringsmekanismer som de har byggt på: 

Har insatserna uppnått förväntade resultat och effekter gällande samverkan mellan 

Samordningsförbundets parter och i så fall på vilket sätt?  

 

Syftet med denna rapport är ett ge ett underlag för Samordningsförbundets parter och 

ansvariga aktörer för insatserna att reflektera kring resultat och lärdomar av utvärderingen 

och insatserna, och hur de kan användas i ett vidare arbete med att utveckla och 

implementera insatserna i ordinarie verksamheter. 

 

Rapporten vänder sig till förbundets styrelse, beredningsgrupp och förbundssamordnare, 

samt till styrgrupp, projektledare och medarbetare i insatserna, samt andra nyckelaktörer i 

förbundets medlemskommuner, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Skåne.  

 

Utvärderingen har genomförts av ett utvärderingsteam bestående av huvudleverantör Karen 

Ask (ASKing AB) och underleverantören Mari Malmberg (Veda Konsult).  Mari Malmberg har 

haft ansvaret för att genomföra merparten av utvärderingens insatser medan Karen Ask har 

haft det övergripande ansvaret för att leda, kvalitetssäkra och återkoppla utvärderingen. 

 

1.1 Kort om insatserna 

I det följande ger vi en kort presentation av de fyra insatserna som utvärderingen har 

omfattat under utvärderingsperioden. Insatserna Samverkansresurs och Arena för arbete 

ingick i utvärderingen fram tills att de avslutades (i september 2019 och december 2019). 

Från 2020 ingick även insatsen Maria Skåne Sydost i utvärderingen.  

 

1.1.1 Samverkansresurs 

Insatsen Samverkansresurs påbörjades i september 2017 och pågick fram till september 

2019. Huvudmålet med insatsen Samverkansresurs var att finna varaktiga plattformar för 

samverkan mellan vården, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Syftet var att förkorta 

tiden då individer som står långt ifrån arbetsmarknaden och har kontakt med flera 

 
1 För mer information om ASKing, se www.ask-ing.se  .  
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myndigheter i sin rehabilitering, befinner sig i utanförskap. Insatsen omfattade åtta 

kommuner i östra och södra Skåne2.  

 

Insatsen innebar att en samordnande funktion på Arbetsförmedlingen Skåne Syd (dåvarande 

organisationsindelning) – en samverkansresurs – skulle stödja utvecklingen av lokal 

samverkan i kommunerna mellan i första hand Arbetsförmedlingen, vården och 

Försäkringskassan genom informationsspridning, kompetensutveckling, relationsbyggande 

samt kunskaps- och erfarenhetsutbyte.  Intentionen var också att främja etableringen av 

former och rutiner för lokal samverkan. Enligt ansökan var avsikten även att undersöka om 

det fanns underlag för att permanenta en samordnande funktion, en samverkansresurs, på 

Arbetsförmedlingen Skåne Syd.  

 

Samverkansresursen har fungerat som en tillgänglig kontaktperson in till 

Arbetsförmedlingen för vårdaktörer och företrätt Arbetsförmedlingen i styrgrupper och 

samverkansforum för att finna vägar framåt för samverkan. Samverkansresursen har spridit 

information om Arbetsförmedlingens regelverk och processer och varit behjälplig vid 

specifika frågor kring samverkan. Samverkansresursen har också arbetat med att stötta och 

utveckla kompetens hos handläggare internt på Arbetsförmedlingen när det gäller 

implementeringen av nya regler som blivit aktuella vid samverkan med andra aktörer. 

Utöver detta har samverkansresursen arbetat fokuserat med att stötta etableringen och 

utvecklingen av samverkansgrupper/samverkansteam i utvalda kommuner.  

 

1.1.2 Arena för arbete 

Arena för arbete startade i februari 2018 och var tänkt att löpa fram till december 2020 

men avslutades ett år i förtid. Insatsen har genomförts i samverkan mellan de fyra 

kommunerna inom SÖSK och Arbetsförmedlingen. Ystad kommun hade rollen som formell 

projektägare med Simrishamns, Tomelilla och Sjöbo kommun som medprojektägare. 

Huvudsyftet med Arena för arbete var att samordna insatser och samverka kring nyanlända, 

långtidsarbetslösa och ungdomars etablering på arbetsmarknaden. Insatsens syfte var 

dessutom att förstärka samverkan mellan involverade kommuner samt mellan kommunerna 

och Arbetsförmedlingen.  

 

Centralt i insatsen var en kommunal koordinatorfunktion som skulle stödja individer att 

närma sig arbetsmarknaden.  Koordinatorerna bestod av medarbetare i varje kommun som 

hade i uppdrag att koordinera planer, insatser och åtgärder mellan medverkande kommuner 

och Arbetsförmedlingen, utifrån individernas mål och behov. Detta säkerställdes genom 

koordinatorernas arbete med en processorienterad och individfokuserad kartläggning, samt 

vägledning och tät uppföljning med individen. Målgruppen för insatsen var till en början 

nyanlända, långtidsarbetslösa och ungdomar. Efter kartläggning av befintliga arbetsmetoder 

valde styrgruppen att fokusera på nyanlända då man såg att det redan fanns arbetsmetoder 

som riktade sig till långtidsarbetslösa och ungdomar. 

 

Arena för arbete har drivit en utvecklingsprocess genom kontinuerlig uppföljning av 

koordinatorfunktionens resultat för deltagare samt kartläggning av hinder för dessa resultat. 

Detta arbete har synliggjort brister och utmaningar både i relation till samverkan och i 

 
2 Simrishamn, Ystad, Tomelilla, Sjöbo, Trelleborg, Skurup, Svedala och Vellinge. 
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relation till de ordinarie verksamheter som syftar till att stödja individer att etablera sig på 

arbetsmarknaden. Detta har bl.a. resulterat i att man i insatsen valde att ha en koordinator 

samlokaliserad med Arbetsförmedlingen en dag i veckan samt att nya kommunala insatser 

för målgruppen utvecklades.  

 

Styrgruppen för Arena för arbete tog i maj 2019 beslut om att inte ansöka om medel från 

FINSAM för 2020. Man bedömde att en förlängning av insatsen inte skulle generera fler 

insikter eller stärka samverkan ytterligare i en utsträckning som kunde motivera 

förlängning. 

 

1.1.3 Möjligheternas hus 

Arbetet med Möjligheternas hus inleddes i augusti 2018 och fortsätter fram till december 

2020. Det övergripande syftet för Möjligheternas hus har varit att utveckla en regional 

samverkansmetod för förrehabilitering av individer med omfattande behov av samordnat stöd 

och motivation för att närma sig arbetsmarknaden. Insatsen har genomförts i samverkan 

mellan SÖSK-kommunerna och Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och vården. 

Tomelilla kommun har fungerat som formell projektägare tillsammans med Simrishamns, 

Ystad och Sjöbo kommun som varit medprojektägare.  

 

Syftet med Möjligheternas hus var att utveckla en flexibel arbetsprocess med fokus på 

individens behov i form av samverkansmöten, MI, gruppsamtal, KBT, hälsocoachning och 

vägledning. Detta skulle leda till att individer blir mer inkluderade i samhället genom en 

stegförflyttning mot egenförsörjning och rätt ersättning. Insatserna i Möjligheternas hus har 

vänt sig till individer med eller utan anställning som är folkbokförda i SÖSK-kommunerna i 

arbetsför ålder (18 - 64 år) med omfattande behov av samordnat stöd och motivation.  

 

Arbetet i Möjligheternas hus har bestått av en samlokaliserad verksamhet där kommunala 

coacher erbjuder individerna nära stöd och motiverande samtal i samarbete med 

handläggare från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Övriga aktiviteter som 

omfattades i ansökan har uteblivit av olika anledningar.  

1.1.4 Maria Skåne Sydost 

Insatsen med det initiala namnet Uppstart och implementering av en Mariamottagning inom 

SÖSK, numera Maria Skåne sydost, genomförs med finansiering från Samordningsförbundet i 

perioden maj 2019 till december 2021. Mariamottagningen ska bidra till att uppfylla följande 

mål:    

- En gemensam lättillgänglig ingång till vård- och stödsystemet för barn, unga vuxna 

och närstående.  

- Att det integrerade arbetssättet på mottagningen möjliggör samtidiga insatser för 

att bättre hantera barn och unga vuxnas komplexa situation.   

- Effektivare arbetssätt genom bättre samordning som skapar högre tillgänglighet till 

bedömningar och insatser.   

- Ett förebyggande arbete inom SÖSK-regionen där Mariamottagningen kan vara en 

sammanhållande faktor. 

 

Insatsen genomförs av Simrishamns, Sjöbos, Ystads och Tomelilla kommuner samt Region 

Skåne, vuxenpsykiatrin/Barn och Ungdomspsykiatrin (BUP). Ystad kommun är projektägare 
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och Mariamottagningens verksamhet är förlagt i lokaler i Ystad, med planer om 

satellitmottagningar i övriga kommuner. 

 

Slutmålgruppen för Mariamottagningen är barn och unga vuxna (0 – 25 år) som upplever 

bekymmer med användning av droger (alkohol, narkotika samt andra beroendeframkallande 

medel) och som samtidigt har en psykisk ohälsa, samt deras närstående.  

 

För att nå förändring hos slutmålgruppen, riktar sig insatsen också indirekt till medarbetare 

hos de aktörer som möter ungdomarna, t ex personal på skolor och ungdomsmottagningar, 

som behöver öka sin kännedom om mariamottagningen och sin kunskap kring målgruppens 

problematik för att i nästa steg kunna hänvisa ungdomarna till mottagningen. 

 

Insatserna i arbetet med att utveckla och implementera mariamottagningen består 

huvudsakligen i att anpassa arbetsmetoder och arbetssätt i det regionala ”konceptet” och 

basutbud för en mariamottagning som en integrerad öppenvårdsmottagning. 

Insatserna till målgruppen/ klienterna består i behandlande och stödjande insatser. 

Dessutom arbetar man i mariamottagningen med informationsinsatser och nätverksarbete 

som vänder sig till aktörer som remitterar ungdomar till mottagningen.  

 

1.2 Om utvärderingen 

Utvärderingen har genomförts som en processutvärdering med inriktning mot lärande3.  

Det innebär att vi som utvärderare kontinuerligt undersöker insatsernas processer och 

återkopplar resultat och reflektioner av utvärderingen till insatsens nyckelaktörer. Syftet är 

att bidra till ett gemensamt lärande som kan ligga till grund för förbättring av insatserna 

med fokus på att stödja långsiktigt hållbara samverkanseffekter. 

 

Vår ambition har varit att vid genomförandet av alla insatser i utvärderingen etablera ett 

klimat där det finns utrymme för ett utvecklingsinriktat lärande.  Det innebär att parterna 

i möten och workshops har getts möjlighet att reflektera tillsammans kring nya kunskaper, 

perspektiv och insikter och hur dessa kan omsättas i vardagen i insatserna och på sikt i 

samverkansparternas ordinarie verksamheter. Vi har i utvärderingen både arbetat med att 

bidra till lärande i varje insats genom att genomföra särskilda återkopplingar till styrgrupper 

och projektledning, och med ett lärande på tvären av insatser och för förbundets chef, 

styrelse och beredningsgrupp genom att presentera en delrapport och genomföra en 

lärandeworkshop halvvägs i utvärderingsprocessen.  

 

Som ett stöd för att genomföra utvärderingen som en lärande process har vi genomfört 

utvärderingen i två utvärderingscykler, där varje cykel bestått i tre faser: ”sätta ramar”, 

”undersöka processer”, samt ”lära och utveckla”. Den första utvärderingscykeln avslutades 

med en återkoppling i form av en delrapport och en lärandeworkshop i augusti 2019. Denna 

slutrapport avslutar dels cykel 2, dels resultat och lärdomar från hela utvärderingen.  

 

Vi har använt en förändringsteori för insatserna som grund för utvärderingen (så kallad 

teoridriven utvärdering). Ett syfte med förändringsteorierna har varit att hjälpa till att skapa 

 
3 Inspiration till ASKings utvärderingsansats har bland annat hämtats från Ellström (2009), Donaldson (2007), 
Skov Dinesen & Kølsen De Wit (2010), Dahler-Larsen & Krogstrup (2009).  
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en gemensam, tydlig och logisk bild mellan samverkansparterna av hur insatserna fungerar 

som förändringsprocesser för utveckling av samverkan. Vi har dessutom använt 

förändringsteorierna för att synliggöra och analysera insatsernas olika delar och 

relationerna däremellan: hur förväntade effekter och resultat nås, genom vilka aktiviteter, 

processer och arbetssätt och med vilka resurser.  

 

En viktig del av utvärdering genom användning av förändringsteorier har varit att synliggöra 

samverkansparternas antaganden om vilka mekanismer som leder till de önskade 

förändringarna. Under insatsernas gång har vi undersökt hur dessa 

förändringsmekanismer har förverkligats och fungerat i praktiken. Resultatet av våra 

undersökningar har vi sedan använt för att analysera och värdera hur och varför insatserna 

leder till effekter (eller inte).  

 

Utifrån uppdraget för utvärderingen har de framtagna förändringsteorierna och de 

underliggande förändringsmekanismerna haft fokus på utveckling av samverkan som ett 

långsiktigt effektmål. En samverkan som är till gagn för de målgrupper som insatserna 

vänder sig till och för medborgare som i framtiden har behov av samverkande insatser för 

att komma närmre arbete och studier. 

 

På detta vis ligger utvärderingens ansats nära det som inom utvärderingsforskningen kallas 

för klusterutvärdering. Klusterutvärdering har beskrivits som en särskild form av 

programutvärdering som vuxit fram på initiativ av aktörer som finansierar (relativt) 

fristående och självständiga projekt som har gemensamma syften om att skapa en 

förändring, i detta fall en förändring gällande samverkan. Tanken är att klusterutvärderingen 

ska tillföra insikter som går utöver de individuella projektens erfarenheter (Sanders 1997). 

 

Ambitionen för denna utvärdering är därför att undersöka och lyfta fram de mekanismer i 

insatserna som i praktiken har bidragit till att främja samverkan (eller inte). Detta kan 

både handla om de mekanismer som är gemensamma för insatserna och de som visar på 

olika sätt att främja samverkan. Förhoppningen är att detta ska ge möjlighet till lärande av 

och mellan insatserna samt bidra till övergripande strategier för utveckling av samverkan.  

 

1.3 Förändringsteori för utveckling av samverkan i insatserna 

Den övergripande förändringsteorin, som visas i modellen nedan, är en sammanfattande 

presentation av insatsernas olika unika förändringsteorier4 med fokus på både de delar som 

är gemensamma för insatserna och de delar som utmärker vardera av insatserna. Modellen 

visar huvudspåren för hur vi ser att resurser, insatser och effekter hänger ihop. Fokus är i 

första hand på utveckling av samverkan och i andra hand på hur denna samverkan bidrar till 

resultat och effekter för individer/ målgrupper. Det är viktigt att påpeka att 

förändringsteorin visar hur insatserna var tänkta att fungera. I kapitel 2 kommer vi att gå 

igenom hur insatserna faktiskt har fungerat, sett i relation till förändringsteorin. 

 
4 Förändringsteorierna och antagandena om förändringsmekanismerna är presenterade i sin helhet i ASKings 

uppstartsrapporter för var och en av insatserna. I uppstartsrapporterna och i ASKings anbud finns dessutom 
en fullständig beskrivning av upplägget för utvärderingen. 
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 RESURSER 

Finansiering från Sydöstra Skånes 
samordningsförbund. 

Samordningsförbundets 
beredningsgrupp och styrelse 

Projektägare: Gemensamt 
kommunalt projektägarskap med en 
kommun som formell projektägare 
(Ystad kommun, Tomelilla kommun). 
AF Skåne Syd (Samverkansresurs) 

Samverkansgrupper strategisk nivå: 
styrgrupper med representanter på 
ledningsnivå från 
samverkansparterna. 

Samverkansgrupp på operativ 
ledningsnivå: Operativ ledningsgrupp 
(Maria Skåne Sydost) 

Samverkansgrupp på operativ nivå: 
Projektgrupp (Arena för arbete).  

Arbetsgrupper/ multiprofessionella 
samverkansteams:  

- Arena för arbete: Processledare 
(Ystad kommun), åtta 
koordinatorer (olika kommuner), 
en SYV (Ystad kommun). 

- Möjligheternas hus: Projektledare 
och två coacher (Tomelilla 
kommun), Arbetsförmedlare, 25 % 
(AF), Handläggare 25 % (FK). 

- Maria Skåne Sydost: En 
samordnare/ socionom och en 
ungdoms-/familjebehandlare 
(Ystad kommun), en sjuksköterska, 
specialistläkare 10 % och 
medicinsk sekreterare 20 %. 
(Region Skåne) 

En samverkans-/ resursperson i form 
av en samverkansresurs (AF) och 
koordinatorer (Arena för arbete) 

 

 AKTIVITETER/PROCESSER 

SAMVERKAN 

Informationsutbyte och 
relationsbygge mellan 
samverkansparter. 

Kompetensutveckling av 
medarbetare.  

Regelbundna styrgruppsmöten för 
informationsutbyte, styrning och 
förankring av lärdomar. 

- Arena för arbete & Möjligheternas 
Hus: Löpande metodutveckling av 
arbetsprocess/ arbetssätt samt 
kartläggning av hinder för 
samverkan sker i projektgrupp och 
i insatsernas styrgrupper. 

- Möjligheternas Hus: 
Inskrivningsmöten kring individen i 
form av flerpartsmöten. 

- Maria Skåne Sydost: Bygga en 
integrerad öppenvårdsmottagning 
med lokal anpassning av 
arbetsmetoder och arbetssätt i 
regionalt likartat ”koncept” och 
basutbud för en mariamottagning. 

DELTAGARE/ MÅLGRUPP 

- Arena för arbete, Möjligheternas 
hus: Relationsbaserat och 
individnära arbetssätt, case 
management-inspirerad metodik 
med coach/koordinator som 
genomför kartläggning, vägledning 
och individuellt anpassade insatser 
samt stöd i myndighets-
/samverkanskontakter 

- Maria Skåne Sydost: Individinriktat 
klientarbete – kartläggning, 
utredning, behandling och 
rådgivning. 

 

 EFFEKTER KORT SIKT 

SAMVERKAN 

Chefer och medarbetare i 
samverkansparterna har bättre 
kunskap om målgruppens behov, 
andra aktörers organisationer och 
uppdrag och det finns en samsyn om 
vinsterna med samverkan. 

Förtroende och tillit kännetecknar 
relationerna mellan 
samverkansparterna. 

- Samverkansresurs: Ökad kunskap 
om hur samverkan kan fungera på 
både operativ och strategisk nivå 
hos de samverkande parterna. 

- Arena för arbete: Det finns 
etablerade formella vägar för 
kommunikation mellan 
samverkansparterna. 

- Möjligheternas hus: Delvis 
utarbetad arbetsprocess med 
individens behov i fokus. 

- Maria Skåne Sydost: En ökad 
tillgänglighet genom flexibilitet i 
verksamheten med smidiga rutiner 
i internt och extern samverkan. 

 

DELTAGARE/ MÅLGRUPP 

- Arena för arbete, Möjligheternas 
hus: Förbättrad kvalitet på 
matchning/planering av utbildning 
och insatser, utgår ifrån individens 
behov. 

- Maria Skåne Sydost: ökat inflöde 
och mer positiv attityd till 
verksamheten 

 

 EFFEKTER MELLANLÅNG SIKT 

SAMVERKAN 

Vinsterna med samverkan är 
förankrad hos politiker och ledning 
hos samverkansparterna och det 
finns en ökad kunskap om hur de 
samverkande parterna kan arbeta 
mot större och gemensamma mål. 

- Samverkansresurs: 
Samverkansparternas arbete 
genomsyras av kunskap och 
förståelse för varandras uppdrag 
och värdet av samverkan, 
kännedom och tillgång till rutiner 
och former för samverkan. 

- Arena för arbete: Förbättrad och 
mer proaktiv samverkan kring 
arbetslösas etablering på 
arbetsmarknaden. 

- Möjligheternas hus: En flexibel 
arbetsprocess med individens 
behov i fokus är delvis 
implementerad och känd hos 
chefer och medarbetare hos 
samtliga samverkansparter. 

- Maria Skåne Sydost: Ett effektivare 
arbetssätt genom att bättre 
rutiner och processer, med 
utgångspunkt i individen, är 
etablerade. 

DELTAGARE/ MÅLGRUPP 

- Arena för arbete, Möjligheternas 
hus: Deltagare upplever ökad 
delaktighet, begriplighet och 
effektivitet i sin planering, samt 
har närmat sig arbetsmarknaden/ 
egenförsörjning. 

- Maria Skåne Sydost: ökat inflöde. 
Mottagning utgör en lättillgänglig 
ingång till vård- och stödsystemet 

 

 EFFEKTER LÅNG SIKT 

SAMVERKAN 

Förbättrad samverkan mellan 
förbundets parter genom att...  
hållbara arbetssätt, rutiner och 
former för varaktig samverkan 
mellan medverkande parter är 
implementerade i ordinarie 
verksamhet, t ex genom:   

- Samverkansresurs: har 
implementerats som funktion på 
AF Skåne Syd. 

- Arena för arbete: ett arbetssätt för 
att etablera arbetslösa på 
arbetsmarknaden är 
implementerat i kommunerna/ AF.  

- Möjligheternas Hus: En flexibel 
arbetsprocess med individens 
behov i fokus är implementerad. 
Samverkan är tydligt uttryckt i 
medarbetares uppdrag. 

- Maria Skåne Sydost: ett flöde i 
samverkansprocesserna mellan 
parterna fungerar som en naturlig 
del i det förebyggande och 
behandlande arbetet mot 
missbruk och psykisk ohälsa hos 
målgruppen.   

  

 

 

 

DELTAGARE/MÅLGRUPP 

Fler personer i behov av 
samverkande insatser, får dessa och 
kommer närmare arbete/studier och 
har minskad offentlig försörjning. 

Deltagare har ökad delaktighet och 
inkludering i samhället, samt närmat 
sig egenförsörjning/ får rätt 
ersättning. 
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1.4 Utgångspunkter för utvärderingen 

Utifrån förändringsteorin har vi preciserat utgångspunkterna för utvärderingen: Först i form 

av formuleringar av parternas antaganden om de grundläggande förändringsmekanismer 

som insatserna har byggt på, därefter i form av preciserade utvärderingsfrågor som varit 

vägledande för utvärderingens design, insatser och metoder.  

 

1.4.1 Antaganden om förändringsmekanismer 

En viktig del i arbetet med förändringsteori är att synliggöra de antaganden som finns hos 

insatsernas samverkansparter om vilka mekanismer som tros leda till de önskade 

förändringarna. Nedan sammanfattar vi de viktigaste förändringsmekanismerna som 

insatserna bygger på, indelade i fyra huvudsakliga teman som karakteriserar olika aspekter 

av samverkansutvecklingen i insatserna (se figur nedan):   

 

 
 

 

 

 

1. Grunden för samverkan: 

- Samverkansresurs: Ökad kunskap och förståelse för varandras uppdrag och värdet 

av samverkan ska stödja upprättandet av tydliga kontaktvägar och arbetsrutiner 

mellan samverkande parter och leda till etablerade former och forum för dialog och 

ärendehantering.  

 

- Arena för arbete: Grunden för samverkan mellan samverkanspartnerna bygger på 

utvecklingen av bättre kunskap och förståelse om varandras organisationer och 

uppdrag, samt förbättrat förtroende mellan parterna. 

 

- Möjligheternas hus: Grunden för samverkan mellan samverkanspartnerna bygger på 

utvecklingen av bättre kunskap och förståelse om varandras organisationer och 

uppdrag, en samsyn om målgruppen och vinsterna med samverkan samt förbättrat 

förtroende och en öppen dialog mellan parterna. 

 

1. Grunden för 
samverkan

2. Utveckling av 
samverkansformer 

som leder till 
resultat för 

individer

3. Förankring och 
implementering av 

arbetssätt för 
samverkan

4. Utveckling av en 
bredare 

samverkan

Figur 1 
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- Maria Skåne Sydost: En grundläggande förutsättning för att få till stånd en 

samverkan kring målgruppen är att parterna arbetar utifrån en gemensam 

värdegrund. Kunskapsförmedling från personalen inom mariamottagningen till 

andra aktörer/ remittenter ska leda till en ökad samsyn kring målgruppens 

problematik och hur den bör hanteras.  

 

2. Utveckling av samverkansformer/-metoder som leder till resultat för 

individer: 

- Samverkansresurs: Lokalt etablerade former och rutiner för samverkan och 

ärendehantering mellan AF, FK och vården ska leda till att tiden då den slutliga 

målgruppen befinner sig i utanförskap förkortas.  

 

- Arena för arbete: En kommunal koordinatorfunktion i form av medarbetare som 

koordinerar planer, insatser och åtgärder mellan medverkande kommuner och AF 

utifrån de mål och behov som individen har, ska stödja att individen rör sig närmre 

arbetsmarknaden. Detta säkerställs genom koordinatorernas arbete med en 

processorienterad och individfokuserad kartläggning, vägledning och tät 

uppföljning med individen. 

 

- Möjligheternas hus: En flexibel arbetsprocess med fokus på individens behov i form 

av samverkansmöten, MI, gruppsamtal, KBT, hälsocoachning och vägledning stödjer 

individens inkludering i samhället och en stegförflyttning närmre egenförsörjning 

och rätt ersättning.  

 

- Maria Skåne Sydost: Ett arbetssätt som innebär att det i och mellan verksamheterna 

i kommuner och region/ psykiatri, men också övriga aktörer/ remittenter, finns ett 

flöde av processer och rutiner för dokumentation, administration och 

kommunikation som används av medarbetarna som en naturlig del i arbetet. 

Processerna ska fungera med utgångspunkt i individens förflyttning mellan 

huvudmännen.   

 

3. Förankring och implementering av arbetssätt för samverkan: 

- Samverkansresurs: Externa och interna informationsinsatser om uppdraget och 

lärdomar ur det ska stödja insatsens förankring och möjlighet att få genomslag i den 

dagliga verksamheten i samtliga organisationer.  

 

- Arena för arbete: Löpande förankring av insatsen inom kommunerna och inom AF 

säkerställer att lärdomar implementeras genom etablerande av formella strukturer 

och vägar för kommunikation internt i och mellan kommunerna samt mellan 

kommunerna och AF. 

 

- Möjligheternas hus: Löpande förankring av insatsen hos medarbetare och ledning 

inom samtliga samverkansparter, samt politiker, leder till en samsyn kring målet 

och utvecklingen av ett gemensamt horisontellt ansvar för dess förverkligande. 

Detta uttrycks genom etablering av formella samverkansstrukturer på alla nivåer 

och att samverkan tydligt uttrycks i funktioner och uppdrag för medarbetare. 

 

- Maria Skåne Sydost: Utvecklingen av verksamheten handlar om att lokalt 

implementera ett redan utvecklat koncept som har stipulerats regionalt i Skåne. 
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Maria Skåne Sydost anses vara implementerat när det har byggts upp ett arbetssätt 

som är en naturlig del i det förebyggande och behandlande arbetet. En del i 

implementeringen innebär att påverka politiker som ska se värdet av mottagningen 

som grund för beslut om en långsiktig finansiering och etablering av verksamheten. 

 

4. Utveckling av en bredare samverkan 

- Arena för arbete: Samverkan kring utveckling och implementering av 

koordinatorfunktionen och koordineringen av insatser, utbildningar och åtgärder 

som erbjuds till målgruppen leder till att kommunerna ser sig och börjar arbeta som 

en samlad arbetsmarknadsregion med gemensamma mål och funktioner. 

 

- Möjligheternas hus: Samverkan kring metodutvecklingen av en arbetsprocess med 

individens behov i fokus ska inspirera till samverkan inom andra arbetsområden 

mellan FINSAMs parter, dels genom genomförandet av insatsen men också genom 

dokumentation och strategisk förändringskommunikation av resultat och lärdomar. 

 

1.4.2 Utvärderingsfrågor  

Utvärderingen haft fokus på följande övergripande utvärderingsfrågor:   

Hur bidrar insatserna till ett närmande till Samordningsförbundet Sydöstra Skånes 

övergripande syfte att förbättra samverkan mellan medlemsparterna så att fler personer i 

behov av samverkande insatser, får dessa och därmed kommer närmre arbete/studier med 

minskad offentlig försörjning som följd? 

o Leder insatserna och samverkansmetoderna till önskade effekter gällande utveckling 

av samverkan som stödjer deltagarnas utveckling mot inkludering och 

självförsörjning? 

o Vad fungerar för vem och under vilka omständigheter i ”samverkansmetoden” och 

insatserna gentemot deltagarna?  

o Vilka förutsättningar finns det i samverkansparternas organisationer, i form av t.ex. 

resurser, aktivt ägarskap, styrning, ledning och organisering, för att kunna 

implementera de arbetssätt för samverkan som utvecklas i insatserna?  

 

1.4.3 Utvärderingsinsatser och metoder 

Som underlag för utvärderingen har vi genomfört följande insatser med olika metoder för att 

undersöka hur arbetssätt för samverkan upplevts fungera, ur både deltagarnas, 

medarbetarna och chefernas: 

 

o Uppstartsmöten och -workshops för att utarbeta insatsernas förändringsteorier. 

o Uppföljnings-, planerings- och avstämningsmöten med de ansvariga för insatserna. 

o Deltagande observation vid styrgruppsmöten, möten med nyckelaktörer, samt 

processdagar/ konferenser. 

o Intervjuer med nyckelaktörer i insatserna. 

o Intervjuer med deltagare (Arena för arbete och Möjligheternas hus).  

o Utvärderingsmöten/ workshops med arbetsgrupper (Arena för arbete, 

Möjligheternas hus och Mariamottagning) för gemensam reflektion av arbetssätt 

med och samverkan kring deltagare. 

o Återkopplings-/utvärderingsmöten med styrgrupper och nyckelaktörer.  

o Genomgång av skriftligt material från insatserna och från andra liknande projekt.  
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2. SAMVERKAN I INSATSERNA I PRAKTIKEN    
I detta kapitel presenterar vi utvärderingen som en samlad analys av insatserna och hur de 

har bidragit till utveckling av samverkan mellan förbundets parter, på både olika och 

liknande sätt. I kapitlet går vi igenom det som vi anser är de viktigaste resultaten och 

lärdomarna av utvärderingen, med utgångspunkt i utvärderingens empiriska 

undersökningar och kopplat till antagandena om förändringsmekanismer.  

 

Varje avsnitt inleds med en översikt av insatsernas förändringsmekanismer, såsom de blev 

formulerade som antaganden vid utvärderingens början. Insatsernas 

förändringsmekanismer har vi grupperat i 4 teman som berör olika aspekter av utvecklingen 

av samverkan i insatserna (se figur 1.) Därefter följer i varje avsnitt en analys av hur 

förändringsmekanismerna har fungerat i praktiken.  

 

Till grund för analysen ligger dessutom tidigare skriftliga återkopplingar av utvärderingen: 

Delrapport (aug 2019), enskilda uppstartsrapporter för var och en av insatserna samt PM 

med preliminära analyser (Arena för arbete, feb 2019, och Samverkansresurs, maj 2019), 

och PPT med sammanfattning av resultat och lärdomar (Arena för arbete, dec 2019). 

 

2.1 Grunden för samverkan: kunskap, förståelse och samsyn kring värdegrund   

Antagande – förändringsmekanismer: 

Grunden för samverkan i insatserna bygger på utvecklingen av bättre kunskap och förståelse 

för varandras organisationer och uppdrag, förbättrat förtroende mellan parterna, en samsyn 

om målgruppen och/eller en gemensam värdegrund för arbetet. 

 

I detta avsnitt presenterar vi hur utvecklingen av de grundläggande förutsättningar för 

samverkan mellan parterna har fungerat i insatserna, sett i relation till antagandena om 

förändringsmekanismerna. Samtliga insatser bygger på antaganden om att ökad kunskap 

och förståelse om varandras organisationer och uppdrag och/eller en samsyn om målgrupp 

och värdegrund utgör både en grund för och ett resultat av samverkansprocessen.  

 

Medarbetare som samverkar utvecklar samverkanskompetens, vilket enligt Danermark 

(2015) innebär att ha god kunskap om de andra samverkansparterna och en samsyn om det 

man ska samverka om. Detta kräver regelbunden kompetensutveckling och etablerade 

mötesplatser för att utbyta information både informellt och formellt.  

 

Samverkanskompetens utvecklas när medarbetare (och chefer) samarbetar med varandra i 

insatserna. Det är ofta en osynlig kunskap som inte är utbytbar eller något som 

medarbetarna kan lära sig på andra sätt än genom att faktiskt samverka. 

 

En av de viktigaste faktorerna för att nå resultat av samverkan är att det finns forum/grupper 

för samverkan där alla nivåer från alla samverkande parters organisationer är representerade 

(Mattessich & Monsey, 1992). Samverkansforum/-grupper för informationsutbyte och 

utveckling av kunskap och samsyn behövs därför både på operativ nivå, hos medarbetare 

som arbetar nära målgruppen, och på strategisk nivå, hos de som har ansvar för att styra 
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insatsen mot uppsatta mål och kan påverka förutsättningarna för att utveckla rutiner och 

arbetssätt för samverkan i ordinarie verksamheter.  

 

Centralt i insatsen Samverkansresurs har varit den medarbetare på Arbetsförmedlingen 

som har haft uppdraget att, genom kompetensutvecklingsinsatser, sprida information och 

förmedla kunskap om samverkansfrågor och regeländringar inom Arbetsförmedlingen till 

enskilda medarbetare som möter individer som står långt ifrån arbetsmarknaden och som 

har kontakt med flera myndigheter i sin rehabilitering. Detta gäller dels insatser externt till 

framförallt vårdaktörer, dels internt till Arbetsförmedlingens ordinarie handläggare. Våra 

intervjuer bekräftar att dessa kompetensutvecklingsinsatser har bidragit till ökad kunskap 

och bättre förståelse hos enskilda medarbetare inom samverkansparternas verksamheter på 

operativ nivå (vårdpersonal, rehab-koordinatorer, och arbetsförmedlare).  

 

I insatsen Arena för arbete utvecklade de kommunala koordinatorerna, som utgjorde den 

centrala samverkansfunktionen, stor kunskap om och förståelse för de olika 

samverkansparternas organisationer och uppdrag. Detta var ett resultat från att de förde 

dialog i varje ärende med deltagarnas ordinarie handläggare från Arbetsförmedlingen och 

andra kommunala förvaltningar.  

 

I Arena för arbete har det dock inte funnits någon samverkansgrupp på operativ nivå där 

medarbetare för alla medverkande samverkansparter har varit representerade. Avsaknaden 

av en sådan operativ samverkansgrupp ser vi har begränsat möjligheten för en gemensam 

utveckling av samverkanskompetens mellan koordinatorerna och ordinarie medarbetare i 

de remitterande verksamheterna. Samverkanskompetensen riskerar därmed att bli 

begränsad till koordinatorerna som fungerade som en samverkansfunktion som bygger på 

enskilda medarbetare. 

 

Möjligheterna hus har på samma sätt som Arena för arbete också varit uppbyggd kring en 

gemensam kommunal funktion, i form av de coacher som stödjer deltagare från de fyra 

kommunerna genom enskilda möten. Samverkanskompetens har till stor del utvecklats hos 

coacherna och de två handläggarna från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen som har 

arbetat vardera 25 % i insatsen, genom deras kontakter och gemensamma möten kring och 

med deltagarna. Handläggarna från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har 

samverkat utifrån de behov som funnits – både som stöd för coacher, bistått med 

förklaringar och information för deltagare och som handläggare vid t.ex. gemensam 

kartläggning eller samordnad rehabiliteringsinsats. Övriga remitterande aktörer, 

kommunerna och vårdaktörer, har i olika utsträckning deltagit vid inskrivnings-, 

uppföljnings-och utskrivningssamtal, vilket endast i begränsad utsträckning utgjort en 

möjlighet att utveckla samverkanskompetens, beroende på vilka andra aktörer som deltagit 

på dessa möten.  

 

Samlokalisering av coacherna och handläggarna från Försäkringskassan och 

Arbetsförmedlingen har bidragit till etableringen av en operativ samverkansgrupp, där 

samverkansparternas medarbetare har utbytt information om varandras uppdrag, 

organisation och regelverk. Detta har i stor utsträckning skapat en ökad förståelse hos 

medarbetarna i arbetsgruppen för varandras organisationer och också möjliggjort 

utvecklingen av arbetsprocesser och rutiner för den operativa samverkan. Samverkan kring 

individerna upplevs som enkel och parterna har utvecklat en samsyn kring bemötande, 

målbeskrivning och terminologi i arbetet med att skapa innanförskap, så som det förväntade i 
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effektmålet i förändringsteorin. Dock har utvecklingen av samsyn med remitterande aktörer 

från kommunerna och vården varit begränsad då representanter för dessa har saknats i 

insatsens operativa samverkansgrupp.   

 

I mariamottagningen, Maria Skåne Sydost, samarbetar medarbetare från Ystad kommun 

och psykiatrin/ regionen i ett så kallad multiprofessionellt samverkansteam inom ramen för 

mottagningen som fungerar som en integrerad och samlokaliserad verksamhet. 

Medarbetarna i teamet har utvecklat en samsyn på målgruppen och arbetssättet. Denna 

samsyn har utvecklats och utvecklas ständigt genom en lärandeprocess där medarbetarna 

hanterar och löser de oenigheter som uppstår inom teamet beroende på deras olika 

kompetenser, erfarenheter och kunskapstraditioner (medicinska och socialvetenskapliga 

perspektiv). Denna process har lett till att det finns ökad tillit mellan medarbetarna i teamet, 

en ökad samsyn på målgrupp, målen och vägen dit, samt en ökad förståelse för varandras 

kompetens och perspektiv.  

 

Samverkan förklaras ofta som en process där en ökad samsyn är både medel och resultat. En 

viktig förutsättning för att denna process fungerar i mariamottagningen är att medarbetarna 

i teamet har en god samverkanskompetens. Detta beskriver de själva som ett förhållningssätt 

som präglas av ödmjukhet, prestigelöshet och öppenhet, samt ett fokus på att överkomma 

problem och hitta lösningar tillsammans för klienterna. En framgångsfaktor är dessutom att 

samverkanskompetensen är något som ingår i rekryteringen av nya medarbetare.  

 

En ökad samsyn internt leder till en mer samlad och tydlig kommunikation utåt och därmed 

en bättre samverkan med klienter såväl som med andra parter. Inledningsvis lade 

personalen på mottagningen mycket tid på att informera på skolor, ungdomsgårdar mm. för 

att rekrytera ungdomar till verksamheten. Detta ledde till en ökad tillströmning av 

ungdomar till mottagningen som fick lägga resurserna på det klientinriktade arbetet. 

Mariamottagningen har däremot inte ännu haft så mycket fokus på att utveckla ett 

systematiskt och aktivt informations- och nätverksarbete med andra aktörer/ remittenter, 

framför allt med skolor så att detta ska leda till en ökad samsyn kring målgruppens 

problematik och hur den bör hanteras.  

 

Alla insatserna, förutom Samverkansresurs, har haft styrgrupper där samverkansparternas 

representanter har förmedlat information från sin respektive organisation och regelbundet 

diskuterat både operativa och strategiska frågor kring insatserna. Därmed har det funnits 

samverkansgrupper på strategisk nivå där det i olika utsträckning funnits förutsättningar för 

medlemmarna att bygga ett ömsesidigt förtroende, öka sin kunskap och förståelse för 

varandras organisationer och uppdrag och utveckla en samsyn om målgruppen.  

 

Samverkansresurs har som nämnts inte haft någon styrgrupp. Istället har det ingått i 

samverkansresursens uppdrag att representera Arbetsförmedlingen på strategisk nivå i 

olika styrgrupper och samverkansgrupper för att bidra till informationsutbyte och 

utveckling av samverkanskunskap mellan Arbetsförmedlingen och övriga samverkansparter.  
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2.2 Utveckling av samverkansformer som leder till resultat för individer  

Antagande – förändringsmekanismer: 

Samverkansresurs: Lokalt etablerade former och rutiner för samverkan... ska leda till att tiden 

då den slutliga målgruppen befinner sig i utanförskap förkortas.  

 

Arena för arbete: En kommunal koordinatorfunktion... ska stödja att individen rör sig närmre 

arbetsmarknaden. 

 

Möjligheternas hus: En flexibel arbetsprocess med fokus på individens behov... stödjer individens 

inkludering i samhället. 

 

Maria Skåne Sydost: Ett arbetssätt som innebär att det i och mellan verksamheterna finns ett 

flöde av processer och rutiner som ska utvecklas och fungera med utgångspunkt i hur 

individens förflyttning mellan huvudmännen ser ut.   

 
I detta avsnitt presenterar vi hur utvecklingen av samverkansformer, som leder till resultat 

för individer i slutmålgruppen, har fungerat i insatserna, sett i relation till antagandena om 

förändringsmekanismerna. Som det framgår ovan, bygger alla insatser på antaganden om att 

det ska utvecklas former, rutiner och processer för samverkan, på operativ nivå, med 

utgångspunkt i individens behov. Detta innebär en operativ samverkan som stödjer 

individens egen process mot målet att bli inkluderad i samhället och förkorta tiden i 

utanförskap.  

 

Det antas dessutom att grunden för samverkan i form av ökad kunskap och förståelse för 

varandras uppdrag, samsyn kring målgruppen och en gemensam värdegrund ska stödja 

etableringen av arbetsrutiner och processer mellan de samverkande parter. Vi vill dock 

uppmärksamma att utveckling av kunskap och samsyn, dvs. samverkanskompetens, hos 

enskilda medarbetare inte av sig själv leder till etablerade samarbetsrutiner i och mellan 

verksamheterna. Ett sådant arbete behöver utvecklas systematiskt i ett gemensamt arbete 

mellan medarbetarna med stöd och styrning av ledningen.  

 

2.2.1 Informationsförmedlare och lokala samverkansgrupper  

I insatsen Samverkansresurs har den centrala samverkansformen bestått i en 

samverkansfunktion i form av en samverkansresurs – en medarbetare med en samverkansroll 

på Arbetsförmedlingen. Det främsta värdet för medverkande parter av den samverkan som 

utvecklats i insatsen har bestått i att samverkansresursen fungerat som en informations- och 

kunskapsförmedlare mellan å ena sidan Arbetsförmedlingen och å andra sidan medarbetare i 

samverkansroller hos primärvården och andra aktörer. Dessutom har samverkansresursen 

fungerat som en viktig kontaktväg in till Arbetsförmedlingen för vårdaktörer som tidigare har 

haft svårt att få tag i rätt handläggare i samverkansärenden. 

 

Insatsen Samverkansresurs har därutöver haft ett fokus på att stödja etableringen av lokala 

samverkansgrupper/ samverkansteam för dialog och ärendehantering där medarbetare i 

samverkansroller från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, primärvården, psykiatrin 

och kommunen/ socialtjänsten träffas regelbundet. Sådana samverkansgrupper fanns vid 

insatsens start redan i några av de medverkande kommunerna. Ambitionen i 
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Samverkansresurs var att påbörja etableringen av liknande grupper i de övriga kommunerna 

som ingick i insatsen. Insatsens bidrag till etableringen av samverkansgrupper i dessa 

kommuner har dock varit begränsat. Endast i Skurups kommun startades en 

samverkansgrupp med vården, kommunen och Arbetsförmedlingen upp med stöd från 

samverkansresursen.  

 

En förklaring till att etableringen av nya lokala samverkansgrupper begränsades var att 

Försäkringskassan under denna tid drog sig ur all samverkan enligt nya riktlinjer om att 

handläggarna inte fick delta i samverkansmöte utan individens medverkan. När 

Försäkringskassan drog sig ur såg andra aktörer ett minskat värde med grupperna och 

intresset falnade. En annan förklaring är att samverkansresursens uppdrag och strategi i 

relation till etableringen av samverkansgrupper var otydliga och resurserna begränsade.  

 

När det gäller de lokala samverkansgrupperna som plattform för dialog och ärendehantering 

vittnar dess representanter från samverkansparterna i intervjuer om att dialogen kring 

konkreta ärenden i grupperna bidrar till effekter i form av att arbetet med de enskilda 

ärendena blir effektivare. Detta gäller de lokala samverkansgrupper som redan fanns vid 

insatsens start då inga nya grupper hade kommit igång helt under projektperioden.  

 

Huruvida de lokala samverkansgrupperna leder till insatsens effektmål5 om att tiden då den 

slutliga målgruppen befinner sig i utanförskap förkortas finns det inget underlag för att 

bedöma. Individerna hamnar, enligt representanterna, hos rätt aktör och får rätt ersättning. 

Det finns alltså effekter för ”systemet” men det är inte känt vad detta innebär i form av 

effekter för individerna/ målgruppen.  Detta kan tyda på att de lokala samverkansgrupperna 

används för en intern effektivisering som sker med utgångspunkt i ”systemets” behov 

snarare än i individens/ målgruppens behov. Vi anser att det i en insats som 

Samverkansresurs som har fokus på att utveckla myndighetssamverkan utan att ha insatser 

som riktar sig direkt till slutmålgruppen är viktigt att tydliggöra och säkerställa om och hur 

de kontaktvägar, den information och de lokala samverkansgrupper och -rutiner som utvecklas 

i slutänden bidrar till resultat för slutmålgruppen.  

 

2.2.2 Ett relationellt arbetssätt, operativ samordningsfunktion och flerpartssamtal 

Både Arena för arbete och Möjligheternas hus syftar till att utveckla ett relationellt och 

individnära arbetssätt med en case management-inspirerad metodik. Genom kartläggning, 

vägledning, motivationsarbete och tät uppföljning med en egen koordinator (Arena för 

Arbete) eller coach (Möjligheternas hus) är det tänkt att individen ska få stöd i 

myndighetskontakter och därigenom kunna gå vidare i sin förändringsprocess och 

tillgodogöra sig individuellt anpassade insatser såsom praktik, språkpraktik, vårdinsatser 

eller samordnad rehabilitering. 

 

Vi ser, utifrån våra intervjuer och möten med deltagare och medarbetare, att medarbetarna i 

både Arena för arbete och Möjligheternas hus arbetar utifrån ett arbetssätt som bygger på 

att etablera förtroendefulla relationer mellan individen och ansvariga medarbetare. Våra 

intervjuer med deltagare i båda insatserna visar att de upplever att de har en närhet och ett 

stort förtroende för sin koordinator/ coach. De upplever sig sedda, lyssnade på och 

 
5 Se hela förändringsteorin för Samverkansresurs i ASKings uppstartsrapport för insatsen, sept. 2018 
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respekterade. Arbetet har, framförallt i Möjligheternas hus, fått lov att ta tid. Coacherna har 

arbetat uthålligt och inte satt någon tidspress på deltagarna. 

 

I Arena för arbete har koordinatorerna sett att de nära relationerna har medfört att de har 

kunnat göra en bättre matchning mot lämpliga insatser. Närheten och förtroendet har också 

visat sig stärka deltagarnas utveckling av egenansvar. Inom Möjligheternas hus har 

coacherna observerat en mycket snabbare utveckling vad gäller deltagarnas närmande av 

arbetsmarknaden än vad de hade förväntat sig, trots att målgruppen befinner sig väldigt 

långt ifrån arbetsmarknaden.  

 

Deltagarnas upplevelse av att de förtroendefulla relationer stärker dem i deras utveckling 

mot att närma sig arbetsmarknaden står i stark kontrast till det generella misstroende mot 

myndigheter som deltagarna i våra intervjuer gett uttryck för. De har uppfattat kontakten 

med andra myndigheter generellt som opersonlig, ifrågasättande, obegriplig och ibland rent 

av kränkande.  

 

De förtroendefulla relationer som utvecklas genom insatsernas arbetssätt har alltså visat sig 

skapa goda förutsättningar för att deltagarna ska närma sig arbetsmarknaden. Utvärderingar 

av liknande projekt visar att ett relationellt arbetssätt har avgörande betydelse för individers 

utveckling mot att närma sig arbetsmarknaden, särskilt i arbetet med personer som ska ta 

sig vidare från en svår situation, hälsomässigt och/eller socialt (Se till exempel Ask & Lindell, 

2013; Rämgård, 2013). Ett relationellt arbete med deltagarna ger dem ett tillitsbaserat och 

sammanhängande stöd som de själv har inflytande på.  

 

Förutom det relationella arbetssättet bygger framgången i Arena för arbete och 

Möjligheternas hus också på att koordinatorn/ coachen som etablerar relationen med 

deltagaren håller ihop processen med deltagaren och involverar andra samverkansparter. De 

fungerar därmed som en operativ samordningsfunktion som initierar och koordinerar 

samverkan kring individen mellan olika parter. Koordination betyder att det arbete som 

utförs inom olika organisationer samordnas (Gräll, Ahmadi & Blom, 2013). 

 

Koordinationsuppdraget i Arena för arbete beskrivs i insatsens dokumentation som 

bestående av individbaserad kartläggning, vägledning och uppföljning samt koordination av 

insatser och åtgärder mellan kommuner och Arbetsförmedlingen. Ansvaret för samverkan 

kring deltagarna har legat på koordinatorerna, som har fungerat som spindlar i nätet och 

upprättat dialog med samverkansparter i de enskilda ärendena. Samverkansmöten i form av 

flerpartssamtal har däremot inte genomförts, och ingen gemensam operativ 

samverkansgrupp har som nämnts funnits. Därmed har hela det operativa 

samverkansansvaret legat på koordinatorerna som funktion.   

 

Flerpartssamtal har däremot ingått som en del i den operativa samverkan i Möjligheternas 

hus. Flerpartssamtalen har fungerat som samverkansmöten vid inskrivnings- och 

uppföljningsmöten där deltagare, coach och remittent, samt vid behov, handläggare från 

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har mötts. Dessa möten har möjliggjort 

utvecklingen av en samsyn kring deltagarens framsteg och vidare behov.  

 

Dock har arbetet med flerpartssamtal inte alltid fungerat optimalt – både deltagare, 

insatsens arbetsgrupp och remittenter vittnar om att det ibland har uppstått ett glapp när en 

deltagare har skrivits ut från Möjligheternas hus. Remittenter har inte tillräckligt snabbt tagit 

över ansvaret för deltagarna när de har skrivits ut. Samtidigt har remittenter uppfattat att 
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utskrivningen skett för tidigt då de inte upplevt att individen har varit redo för t.ex. praktik 

utan stöd eller andra rehabiliterande insatser.  

 

Detta synliggör en brist i de ordinarie verksamheternas rutiner, men också att 

Möjligheternas hus inte har kunnat erbjuda insatser som remittenterna bedömer att 

deltagarna har behov av, som t.ex. social praktik, arbetsförmågebedömning eller fördjupat 

stöd vid arbetspraktik. Sådana förrehabiliterande insatser för att individerna ska kunna 

komma vidare i sin rehabilitering saknas fortfarande. Detta borde ha varit en fråga för 

styrgruppen och samverkansparterna att lyfta under insatsens gång, hur insatsen faktiskt 

kan möta målgruppens behov och anpassas efter det. Vi uppfattar inte att denna fråga har 

lyfts förrän på slutet av projektperioden då insatsen ska omformas och ingå som en del i ESF-

projektet IRIS.  

 

2.2.3 Operativ samverkansgrupp 

Den operativa samverkansgruppen i Möjligheternas hus, bestående av de medarbetare som 

har avsatt tid för att arbeta i insatsen, ser vi som en viktig samverkansform för insatsen. 

Förutom utveckling av samverkanskompetens (se 2.1) stödjer samverkansgruppen också 

utvecklingen av det arbetssätt och de gemensamma rutiner som krävs mellan coacherna, 

samt handläggarna från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan för att kunna samverka 

kring att stödja deltagarna i deras utveckling mot inkludering i samhället.  

 

Vi vill tydliggöra att denna samverkansgrupp skiljer sig från de lokala samverkansgrupper 

som finns i olika kommuner, och som Samverkansresurs skulle stödja (se avsnitt 2.2.1). 

Medan de lokala samverkansgrupperna utgör permanenta grupper i kommunerna där 

medarbetare från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, primärvården, psykiatrin och 

kommunen/ socialtjänsten träffas regelbundet med syfte att föra dialog och hantera 

individärenden, avser den operativa samverkansgruppen utveckling av samsyn kring 

gemensamma rutiner och arbetssätt för att stödja de individer som deltar i insatsen 

Möjligheternas hus. 

 

Enligt medlemmarna i insatsens operativa samverkansgrupp har gruppen fungerat väldigt 

bra och samlokaliseringen har bidragit till detta. Gruppen har fungerat som ett 

konsultationsforum där parterna har kunnat vara kreativa tillsammans. Det har uppfattats 

som positivt av myndigheternas representanter i styrgruppen att kommunerna är samlade 

under ett tak och att de har kunnat utveckla gemensamma rutiner. Om individerna fortsätter 

till insatser inom Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen – såsom gemensam 

kartläggning eller samordnad rehabilitering – tar handläggarna från myndigheterna som är 

med i den operativa samverkansgruppen över ansvaret vid utskrivning från Möjligheternas 

hus.  

 

I våra intervjuer med ordinarie medarbetare från samverkansparterna har det dock visat sig 

att den operativa samverkansgruppen för Möjligheternas hus är begränsad i sin möjlighet att 

utveckla samsyn kring bemötande, målbeskrivning och terminologi i hela kedjan av aktörer 

som möter individerna i arbetet med att stödja dem hela vägen till att bli inkluderade i 

samhället. Varken vårdens eller kommunernas ordinarie medarbetare är representerade i 

samverkansgruppen. Dessutom är coachernas och den operativa samverkansgruppens 

arbetssätt särkopplad den ordinarie verksamheten i samverkansparternas organisationer. 

Det finns inga aktiviteter eller mål som siktar mot att överföra de gemensamma rutiner och 

arbetssättet som utvecklats i insatsen till ordinarie medarbetare.  
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Detta medför att deltagarnas utveckling riskera att avstanna eller till och med går bakåt igen 

om det inte sker en relativt snabb uppföljning där individen erbjuds rätt stöd/ insats hos 

nästa aktör i kedjan när de skrivits ut från Möjligheternas hus. Forskningsstudier visar att 

om arbetslösa personer i behov av fördjupat stöd inte erbjuds rätt insats påverkar det deras 

utveckling mot arbetsmarknaden – utvecklingen stannar eller går bakåt igen (se t ex 

Væksthusets forskningscenter, 2018). 

 

2.2.4 Integrerad verksamhet 

När det gäller Maria Skåne Sydost visar utvärderingen att samverkan fungerar bra på den 

operativa nivån inom ramen för mottagningen mellan de två huvudmän och medlemsparter i 

samordningsförbundet, socialtjänst/kommuner och vård/psykiatri/region. Mottagningen är 

därmed på god väg att ha ett integrerat arbetssätt som möjliggör samtidiga insatser för att 

hantera målgruppens komplexa situation vilket är ett förväntat effektmål att nå vid insatsens 

slut (se förändringsteorin). Detta innebär på sikt att mariamottagningen, enligt ansvarig 

ledare för mottagningen, ska fungera som en fullt integrerad verksamhet där det ses som 

naturligt att mottagningens personal är en del av mottagningen och samtidigt en del av sin 

hemmaorganisation, t ex BUP, istället för att ha parallella spår.  En del av idén om den 

integrerade verksamhet är samlokaliseringen. 

 

Däremot är vårt underlag från utvärderingen av mariamottagningen inte tillräckligt för att 

kunna visa en heltäckande och tydlig bild av hur samverkansprocesserna fungerar mellan 

verksamheterna, dvs. de parter som är ”externa” för mariamottagningens samverkansteam, 

t.ex. medarbetare inom angränsande verksamheter i organisationerna och hos remittenter.  

Bilden är dock att det inom ramen för mariamottagningens verksamhet finns ett väl 

fungerande flöde av processer och rutiner som tar utgångspunkt i individen och hur dennas 

förflyttning mellan huvudmännen ser ut, bland annat genom användning av SIP och den 

redan existerande vårdkedja mellan socialtjänst och psykiatri som uppges fungera bra för det 

mottagningens arbete.  

 

För att uppnå effekten, som den är formulerad i förändringsteorin, ett effektivare arbetssätt 

genom bättre samordning - rutiner och processer, med utgångspunkt i individen, är etablerade 

och kommunicerade kräver det att parterna känner till och har börjat följa dem. I 

utvärderingen har medarbetarna berättat om fall där samverkan i överlämning till 

socialtjänsten i flera kommuner inte fungerade bra och att det behövs bättre rutiner för att 

säkerställa ett bra överlämnande för individen, exempelvis genom flerpartssamtal. Det 

framgår också att mottagningens medarbetare, med stöd från ledningen, tar ett stort 

samverkansansvar för att få stödet till ungdomarna att fungera även där den egna gränsen 

tar slut. Sammanhängande samverkansprocesser kring klienter, med tydlig 

ansvarsfördelning och gränsdragning, kräver ett samarbete från båda sidor, baserat på att 

rutinerna är etablerade, kommunicerade och överenskomna.  

 

 

2.3 Förankring och implementering av arbetssätt för samverkan  

Antagande – förändringsmekanismer: 

Samverkansresurs: Externa och interna informationsinsatser ... ska stödja insatsens förankring 

och möjlighet att få genomslag i den dagliga verksamheten i samtliga organisationer. 
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Arena för arbete: Löpande förankring av insatsen inom kommunerna och inom AF säkerställer 

att lärdomar implementeras genom etablerande av formella strukturer.... 

 

Möjligheternas hus: Löpande förankring av insatsen hos medarbetare och ledning inom 

samverkansparter, samt politiker, leder till en samsyn kring målet... Detta uttrycks genom 

etablering av formella samverkansstrukturer på alla nivåer och att samverkan tydligt uttrycks 

i funktioner och uppdrag för medarbetare. 

 

Maria Skåne Sydost: Anses vara implementerat när det har byggts upp ett arbetssätt som är en 

naturlig del i det förebyggande och behandlande arbetet. En del i implementeringen innebär ett 

kommunikationsarbete för att påverka politiker som ska se värdet av mottagningen som grund 

för beslut om en långsiktig finansiering och etablering av verksamheten. 

 
 
I detta avsnitt presenterar vi hur utvärderingen har visat att antagandena kring 

förändringsmekanismerna om förankring och implementering av insatserna har fungerat.  

 

Enligt förändringsmekanismerna ska insatserna både förankras och implementeras inom 

samverkansparternas organisationer. Det är dock oklart vilken innebörd som läggs i 

begreppen förankring och implementering men det framgår av förändringsmekanismerna 

att de två begreppen ses som nära relaterade till varandra. I Arena för arbete är det t.ex. 

formulerat som att:  Löpande förankring av insatsen inom kommunerna och inom AF 

säkerställer att lärdomar implementeras (…). Vi tolkar det som att förankring ses som något 

som skapar förutsättningar för att få till stånd en implementering.  

 

Vi ser förankring och implementering som delar av ett förändringsarbete, som båda 

förutsätter förståelse och delaktighet från de som ska vara med och genomföra 

förändringarna så att de leder till effekter i ordinarie verksamheter. Enligt Florén & Wallin 

(2014) räcker det ofta inte att enbart informera. Förankring bör alltså ses som mer än ett 

informationsarbete; snarare som en kontinuerlig process där medarbetare och ledning finns 

med i en löpande dialog kring förändringsarbetet. Detta skapar delaktighet och etablerar ett 

brett ägarskap för förändringsprocessen. Arbetet med förankring skapar förutsättningar för 

att arbetssätt och lärdomar från insatser ska kunna fortleva i ordinarie verksamhet när 

insatsen är slut, alltså implementeras.  

 

2.3.1 Förankring 

Vad gäller Samverkansresurs förankrades samverkansresursen som kontakt- och 

stödfunktion/-person och kontaktyta bland medarbetare inom ordinarie verksamheter under 

insatsens gång genom de kompetensutvecklande och relationsbyggande aktiviteterna som 

genomfördes inom insatsen. Vi bedömer dock att detta enbart lyckades inom de 

verksamheter som samverkansresursen arbetade aktivt med under insatsens gång, vilket 

p.g.a. begränsade resurser inte täcker in hela det geografiska område som avsågs från början.  

 

Det är otydligt hur förankrad samverkansgrupperna som strategi för att utveckla samverkan 

var inom insatsens samverkande aktörer, även på den strategiska nivån. Vi är inte säkra på 

att det fanns ett uttalat behov och intresse av att utveckla samverkansgrupper i de 
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kommuner där de ännu inte fanns eller om det var förankrat att samverkansresursen på 

Arbetsförmedlingen skulle stödja sådana utvecklingsprocesser. Vi ser att en bristande 

förankring och ägarskap av denna strategi kan vara en delförklaring till begränsningen i 

resultat vad gäller etableringen av fler samverkansgrupper.  

 

Det generellt svaga ägarskapet för insatsen Samverkansresurs och avsaknaden av en 

styrgrupp har begränsat förutsättningarna för insatsens förankring på både operativ och 

strategisk nivå inom samverkansparternas verksamheter. Det har genomgående också 

saknats ett internt ägarskap för insatsen och funktionen som sådan inom 

Arbetsförmedlingen.  

 

Vad gäller Möjligheternas hus beskriver representanterna i styrgruppen att de har arbetat 

med att förankra insatsen/arbetssättet hos ordinarie medarbetare, både vid ordinarie 

ärendegenomgångar och på APT. Vid dessa tillfällen har man gett information om 

Möjligheternas hus och man har klargjort vem insatsen riktar sig till. Projektledaren för 

Möjligheternas hus har också vid upprepade tillfällen varit ute och besökt 

samverkansparters organisationer för att informera om insatsen och etablera relationer.  

 

För att ytterligare stärka förankringen av insatsen och dess lärdomar bland ordinarie 

medarbetare inom kommunerna och vården bildades en referensgrupp hösten 2019. Tanken 

var att gruppens representanter skulle diskutera och reflektera kring olika 

teman/frågeställningar tillsammans med kollegor i sina hemorganisationer och sen 

rapportera tillbaka detta på referensgruppsmötena och på så sätt stärka dialogen mellan 

insats och ordinarie verksamhet. Ordinarie handläggare från kommunerna och vården har 

också fått kännedom om arbetssättet när de remitterat deltagare till insatsen och då ingår i 

teamet runt deltagaren.  

 

Trots ovanstående aktiviteter och kontaktytor vittnar flera ordinarie medarbetare i 

referensgruppen för Möjligheternas hus att det fortfarande är otydlig för dem och deras 

kollegor vem målgruppen är. De är också osäkra på hur coacherna arbetar och hur 

arbetssättet skiljer sig till hur de själva arbetar. Denna otydlighet menar de har påverkat 

remitteringen av deltagare till insatsen negativt. Representanter ur styrgruppen är 

självkritiska och medger att deras förankringsarbete hade behövt vara djupare och hållits 

mer levande.  

 

En annan indikator på att förankringen av insatsen och dialogen med ordinarie medarbetare 

som möter målgruppen har varit svag är att det finns olika syn på vad målgruppen behöver 

för insatser och skilda förväntningar på vad Möjligheternas hus kan erbjuda. Projektansökan 

är sprungen ur en förstudie och i den ska Möjligheternas hus erbjuda fler aktiviteter och mer 

stöd än vad som har erbjudits. Det finns flera orsaker till att det inte blev så, men utifrån den 

frustration som uttrycks av medarbetare inom kommunerna/vårdaktörerna bedömer vi att 

förankringen och dialogen har brustit vad gäller insatsens förändrade förutsättningar.  

 

Vad gäller Arena för arbete så har både processledaren och några av koordinatorerna 

arbetat uppsökande mot samverkansparterna för att förankra information om insatsen och 

förbättra kontakterna på operativ nivå. Inom ramen för insatsen arrangerades också tre 

konferenser där nyckelaktörer bjöds in, med syfte att både förankra lärdomar och förbereda 

för implementering.  
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Huvudansvaret för förankringen av insatserna har legat på styrgruppernas medlemmar 

inom Arena för arbete, Möjligheternas hus och Maria Skåne Sydost. Styrgrupperna har alla 

haft representanter med beslutsmandat i sina hemorganisationer, dock inte alltid inom den 

del av hemorganisationen där förändringar behöver ske vid en implementering. Tanken har 

också varit att styrgruppsmedlemmarna, utöver att förankra insatserna hos ordinarie 

medarbetare i sina organisationer, också skulle arbeta med att förankra insatsen uppåt och 

ta med sig information om insatserna till de ledningsgrupper de sitter i. I vilken utsträckning 

denna förankring har lyckats har vi inget underlag för. Vi har lyssnat till diskussioner kring 

svårigheten att förankra insatserna ytterligare högre upp, mot politiker. 

Styrgruppsrepresentanter upplever inte att de har haft rätt kanaler och efterfrågar stöd från 

samordningsförbundets styrelse och beredningsgrupp i detta arbete. 

 

Förutsättningar för god förankring av insatserna via styrgruppernas representanter 

bedömer vi har funnits men vi ser ändå indikationer på att insatsernas förankring bland 

medarbetare inom de ordinarie verksamheterna är svag. Både Arena för arbete och 

Möjligheternas hus har under hela projektperioden haft problem med att remitterande 

aktörer inte helt förstått vem insatsen riktat sig till eller har ifrågasatt projektmedarbetarnas 

uppdrag. Vissa styrguppsmedlemmar har dessutom i våra intervjuer uttryckt att de upplever 

att samverkan har varit begränsad till den operativa insatsen och till dem som personer, och 

inte förankrats brett till de organisationer de representerar.   

 

2.3.2 Implementering 

Inga av insatserna har haft några implementeringsplaner eller i sina förändringsteorier 

tydliggjort några processer eller aktiviteter för implementering. Processerna för 

implementering har dock aktualiserats och diskuterats inom samtliga insatser.  

 

FINSAM:s finansiering för insatsen Samverkansresurs avslutades i september 2019 och 

planen var initialt att den samordnande funktionen skulle implementeras i den ordinarie 

verksamheten på Arbetsförmedlingen. Vid insatsens slut var Arbetsförmedlingens 

inställning till en sådan funktion fortfarande oklar. Fortfarande, ett år efter insatsens avslut, 

finns inga beslut tagna kring implementering. Det enda konkreta som idag kvarstår av 

samverkansresursens uppdrag inom Arbetsförmedlingen är deltagandet på utbildningar av 

AT/ST-läkare och rehabkoordinatorer. Vår bedömning är att avsaknaden av en styrgrupp för 

insatsen och det svaga ägarskapet för en samordnande funktion internt på 

Arbetsförmedlingen var problematiskt både för styrningen av insatsen och för arbetet med 

implementering.  

 

Vad gäller frågan om implementering av Arena för arbete tog styrgruppen i maj 2019 beslut 

om att inte ansöka om medel från FINSAM för 2020. Istället valde man att inleda 

implementeringsfasen direkt. Verksamheten med deltagare kom inte att fortsätta i 

samverkan mellan parterna. Istället implementerade kommunerna i olika grad lärdomar från 

insatsens arbetssätt inom sina arbetsmarknadsenheter eller socialförvaltningen. Framförallt 

tog kommunerna med sig värdet av arbetssättet med nära och förtroendefulla relationer som 

låg till grund för koordinatorernas arbete in i ordinarie verksamhet. Detta önskade 

kommunernas enhetschefer i styrgruppen kunna ge resurser till för de ordinarie 

medarbetare som möter målgruppen inom försörjningsstödet eller arbetsmarknadsenheten. 

Insatser som utvecklades som ett resultat av synliggjorda brister – till exempel språkpraktik 

– implementerades inom Ystad kommun. Arbetsförmedlingen hade gärna sett en fortsättning 
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på koordinatorfunktionen i samverkan med kommunerna, då det är svårt för dem att 

samverka med varje kommun enskilt.  

 

När diskussionerna kring implementering av Möjligheternas hus aktualiserades fanns 

ingen samsyn i styrgruppen kring vad som skulle implementeras. Ingen av kommunerna såg 

möjligheten att verksamheten skulle drivas som en permanent verksamhet avgränsad från 

övriga delar av ordinarie verksamheter, ingen har heller tagit beslut om att implementera 

den inom ordinarie verksamhet. Under våren 2020 ingick aktiviteterna inom Möjligheternas 

hus i en ESF-ansökan som beviljades. Detta antas möjliggöra att en förrehabiliterande 

verksamhet för målgruppen kommer att fortsätta. Ansökan till ESF gjorde att styrgruppens 

diskussioner kring implementering av insatsen Möjligheternas hus avstannade.  

 

Våra intervjuer med styrgruppsrepresentanter och representanter ur referensgruppen för 

Möjligheternas hus synliggör en diskrepans mellan den problemanalys som lyftes fram vid 

vårt inledande arbete med förändringsteori. Problemanalysen ringar in avsaknaden av ett 

förrehabiliterande uppdrag inom samverkansparternas verksamheter. Det hänvisas också 

till att bristande samverkan mellan och inom myndigheterna, samt otydliga 

samverkansuppdrag i funktionsbeskrivningar, gör att individer faller mellan stolarna. I viss 

mån anses också utanförskapet härledas till myndigheternas/tjänstepersonernas bemötande 

och hantering av individärenden. Genom att arbeta på ett sätt som tar bort individens 

egenansvar menar man att man skapar ett beroende av stöd och hjälp hos målgruppen och 

befäster utanförskapet. Utifrån denna analys fanns behov av implementering, dels av 

specifika insatser, dels av former för samverkan och nya arbetssätt. 

 

Underlaget för denna utvärdering ger en bild av att samverkan idag ingår i ordinarie 

medarbetares uppdrag kring individer ur målgruppen samt att det finns lokala 

samverkansstrukturer inom ordinarie verksamhet där representanter från samtliga 

samverkansparter i insatsen, förutom Försäkringskassan. Medarbetare menar att de 

samverkar kring individer i hög grad, men att det inte jämt fungerar smidigt. De upplever 

dock inte att deras förutsättningar att samverka med parterna i insatsen har påverkats av 

arbetet i Möjligheternas hus.  

 

Flera av samverkansparterna har också genomgått organisatoriska förändringar under 

insatsens genomförande som har gynnat arbetet med individer genom bättre förutsättningar 

för ett nära och mer kontinuerligt arbetssätt. Medarbetare inom ordinarie verksamheter 

förstår inte vad Möjligheternas hus gör som de inte kan göra i arbetet med målgruppen.  

 

Utifrån ovanstående underlag bedömer vi att det finns ett behov av att uppdatera 

problemanalysen i insatserna allt eftersom förändringar sker i samverkande aktörers 

organisationer. Vi ser att den ursprungliga problembilden som Möjligheternas hus bygger på 

inte stämmer överens med de behov kommunerna och vårdens aktörer ser i sitt arbete idag. 

Detta har såklart inverkan på intresset för en implementering av Möjligheternas hus då 

insatsens utformning inte upplevs som helt relevant utifrån rådande situation och 

förutsättningar inom ordinarie verksamheter. 

 

Maria Skåne Sydost anses vara implementerat när samverkansprocesserna mellan parterna 

fungerar som en naturlig del i det förebyggande och behandlande arbetet mot missbruk och 

psykisk ohälsa hos målgruppen. Vår bild är att mariamottagningen internt arbetar och 

fungerar som en integrerad verksamhet idag. Men frågan är om de ”externa” medarbetarna i 
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samverkansparternas verksamheter också ser och arbetar med mariamottagningen som en 

integrerad verksamhet och som en naturlig del i sitt ordinarie arbete?   

 

Fördelen med en integrerad samverkansverksamhet som mariamottagningen är att 

samverkan är inbyggd i verksamheten. Nackdelen är att denna verksamhet byggs upp och 

blir väl fungerande ”utanför” ordinarie verksamhet med hjälp av projektfinansiering från 

FINSAM. Mariamottagningen ska inte ”implementeras” i de ordinarie organisationer utan 

utmaningen blir att säkerställa en långsiktig finansiering och en fortsatt gemensam styrning 

och ledning mellan de två huvudmännen av verksamheten.    

 

Liknande problematik kännetecknar några av de andra insatserna. Arena för arbete och 

Möjligheternas hus har i stor utsträckning genomförts som verksamheter avgränsade från 

ordinarie verksamhet dit deltagare remitteras. Att lyfta ut strukturer och arbetssätt utanför 

ordinarie verksamhet innebär att insatsernas operativa verksamheter blir svårare att 

implementera eftersom de förutsättningar som funnits i projektorganisationen är svåra att 

återskapa inom den vanliga linjeorganisationen. 

 

2.4 Utveckling av en bred samverkan mellan kommunerna 

 
 

I detta avsnitt presenterar vi om och hur antagandena om förändringsmekanismerna om 

utveckling av en bred samverkan, framförallt mellan kommunerna, har förverkligats i 

praktiken i de finansierade insatserna. Nyckelaktörerna för både Arena för arbete och 

Möjligheternas hus har formulerat målsättningar om att insatserna syftar till att lägga en 

grund för en bredare samverkan än den som behövs för att de operativa, deltagarinriktade 

verksamheterna som är i fokus för insatserna, ska fungera.  

 

Med denna bredare samverkan syftade Arena för arbete på att samverkan mellan 

kommunerna skulle bli så god att de började se sig och arbeta som en samlad 

arbetsmarknadsregion med gemensamma mål och funktioner. Vid insatsens avslut syntes, 

enligt styrgruppens medlemmar, dock inga indikationer på att en sådan utveckling skett.  

Den svaga samverkan mellan kommunerna inom Arena för arbete är också något som 

bekräftats av koordinatorerna när det gäller ambitionen att genom ökad samverkan kunna 

erbjuda fler insatser för deltagarna. Det har skett en viss samverkan i frågan om att erbjuda 

platser på utbildningar för deltagare mellan kommunerna, men det har inte funnits någon 

Antagande – förandringsmekanism: 

Arena för arbete: Samverkan kring utveckling och implementering av 

koordinatorfunktionen och koordineringen av insatser, utbildningar och åtgärder som 

erbjuds till målgruppen leder till att kommunerna ser sig och börjar arbeta som en samlad 

arbetsmarknadsregion med gemensamma mål och funktioner. 

 

Möjligheternas hus: Samverkan kring metodutvecklingen av en arbetsprocess med 

individens behov i fokus ska inspirera till samverkan inom andra arbetsområden mellan 

FINSAMs parter, dels genom själva genomförandet av insatsen men också genom 

dokumentation och strategisk förändringskommunikation kring resultat och lärdomar.  
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övergripande dialog kring att t.ex. erbjuda kommungemensamma utbildningar inom ramen 

för insatsen.  

 

Inte heller inom Möjligheternas hus har någon bredare samverkan mellan kommunerna 

utvecklats i relation till att ställa kommunspecifika insatser till förfogande för andra 

kommuners medborgare. I de fall det har skett har det varit på grund av personbundna 

kontakter.  

 

Istället för att öppna upp för en kommunövergripande samverkan har kommunerna bevakat 

sina gränser och varje kommun har sett till sin egen vinning. Man har haft svårt att 

konceptualisera samverkan och vara öppen för att ställa sina resurser till förfogande för 

andra. Som Socialstyrelsens forskningsöversikt beskriver syftet med samverkan – att dela 

med sig av den egna organisationens resurser till andra och i gengäld få del av deras 

(Danermark, 2015).  

 

Vi anser att det hade krävts medvetet planerade och strategiska aktiviteter och processer för 

att arbeta mot att åstadkomma långsiktiga effekter i form av en bredare, 

kommunövergripande samverkan. Det är inte något som sker av sig själv som ett resultat av 

en operativ samverkan kring deltagare i en insats. Gemensamt för både Arena för arbete och 

Möjligheternas hus är att det saknas konkreta aktiviteter och processer som förväntas bidra 

till de långsiktiga effekterna av bredare samverkan som uttalas i insatsernas 

förändringsteorier. Vi ser att man genom insatserna vill bidra till att väcka frågor om 

effektivitet och styrning på ledningsnivå inom främst kommunerna. Detta kräver dock att 

insatsernas lärdomar når hela vägen upp i kommunernas ledningsgrupper och politiker och 

där inspirerar till ett mer strategiskt arbete med en övergripande samverkan.  
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3. LÄRDOMAR OCH REKOMMENDATIONER 

I detta avslutande kapitel sammanfattar vi utvärderingens viktigaste lärdomar och 

rekommendationer, samt de frågor som vi anser är viktiga för Samordningsförbundet 

Sydöstra Skåne och medlemsparterna att arbeta vidare med för att nå hållbara och 

långsiktiga effekter, d.v.s. så att samverkan förbättras mellan medlemsparterna så att 

fler personer i behov av samverkande insatser får dessa och därmed kommer närmre 

arbete/studier med minskad offentlig försörjning som följd.  

 

Ambitionen är att utvärderingen kan bidra till ett lärande mellan insatserna kring hur 

samverkan kan utvecklas och på sikt ”arbetas in” i form av kompetenser, arbetssätt, 

strukturer och strategier i samordningsförbundet och i parternas ordinarie verksamheter. 

 

Nedan sammanfattar vi de viktigaste lärdomarna från utvärderingen, i form av de 

utmaningar vi ser för att samordningsförbundet ska lyckas i sitt arbete med att förbättra 

samverkan mellan medlemsparterna, samt några vägledande rekommendationer för hur 

förbundet och dess medlemsparter kan arbeta för att lösa dessa utmaningar.  

 

3.1.Använd insatser för ett strategiskt arbete mot samverkan på organisationsnivå 

Insatserna som omfattas av denna utvärdering har primärt haft ett operativt fokus på 

individinriktade aktiviteter och verksamheter. Insatserna har varit framgångsrika i att nå 

förväntade resultat för individer ur FINSAM:s målgrupp i form av arbete, studier, 

självförsörjning och förbättrad hälsa, delaktighet och egenmakt6. Insatserna har också varit 

framgångsrika när det gäller resultat för de enskilda medarbetare som arbetat med 

målgrupperna i insatserna. Dessa medarbetare har utvecklat samsyn, 

samverkanskompetens, samt arbetssätt för samverkan och arbetet med individer som har 

fungerat inom ramen för insatserna.   

 

Däremot har det varit ett svagt fokus på att använda insatserna i ett mer strategiskt arbete 

mot att nå de effekter som har formulerats i insatsernas förändringsteorier om att utveckla 

och implementera hållbara samverkansformer och arbetssätt som är effektiva för 

målgruppen på en organisatorisk nivå. Detta anser vi skulle kräva att insatserna organiseras 

på ett sätt så att resurser prioriteras, inte enbart för individinriktade aktiviteter utan också 

för processer och aktiviteter som är avsedda för att åstadkomma hållbara, strategiska 

förändringar inom ordinarie verksamheter.  

 

Insatserna bedrivs i projektform vilket används som en möjlighet för att testa något nytt och 

påbörja ett förändringsarbete. Att använda projektformen för att i samordningsförbundens 

insatser testa arbetssätt och metoder som leder till att människor kommer ur utanförskap är 

viktigt. Insatserna bidrar då till att lösa problem för de målgrupper som inte nås av parternas 

ordinarie verksamheter och insatser och därför ”faller mellan stolarna”. Frågan är dock hur 

människor i dessa målgrupper, som är i behov av det stöd och den samverkan som erbjuds i 

 
6 Utvärderingen har haft fokus på utveckling och förbättring av samverkan mellan medlemsparterna till gagn 

för individer ur FINSAM:s målgrupp medan de ansvariga för insatserna har följt upp och rapporterat resultat 
på individnivå till FINSAM.   
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insatserna, ska få hjälp när finansieringen från FINSAM har tagit slut om insatsernas 

samverkansformer och arbetssätt inte finns kvar inom ordinarie verksamheter?  

 

I så fall har insatserna endast fungerat som tillfälliga lösningar på de långsiktiga problem 

som finns på organisations- och strukturell nivå – problem som handlar om att det finns 

arbetssätt och strukturer som inte fungerar för att lösa de komplexa samhällsutmaningarna 

som utgör orsaker till målgruppens utanförskap.  

 

Vi rekommenderar: 

- Att samordningsförbundets parter börjar använda projektformen i insatserna för att 

sätta igång ett förändringsarbete för att skapa mer långsiktiga lösningar på de 

underliggande organisatoriska och strukturella problemen. Det kräver att 

samordningsförbundet efterfrågar och prioriterar insatser med en mer 

strukturförändrande ambition och formar sina urvalskriterier och bedömning av 

framgång i insatser efter detta (Se t ex Lundmark & Nilsson, 2014).  

 

3.2 Planera insatser utifrån problemanalyser och förändringsteorier på verksamhetsnivå 

En slutsats av utvärderingen är att insatsernas framgång och möjlighet att bidra till 

långsiktiga effekter, eller bristen på detsamma, kan härledas till den inledande fasen då 

insatserna kom till. Insatser som kommer till ur analyser som processas fram i samverkan, 

med en bred delaktighet från alla nivåer inom organisationerna, ger förutsättningar för en 

bred förankring och ägarskap redan från början. Sannolikheten att problemanalysen blir mer 

heltäckande och stämmer överens med samtliga parters uppfattning ökar.  

 

De behovsanalyser som har legat som grund för insatserna har primärt gjorts på individ-

/målgrupps- och insatsnivå, och inte alltid omfattat alla medlemsparters perspektiv eller 

perspektiv från olika nivåer inom parternas organisationer. Om insatserna ska bidra till att 

utveckla hållbara samverkansformer i verksamheterna behöver parterna, inför insatsernas 

start, också genomföra problemanalyser på verksamhetsnivå av befintliga arbetssätt, -

processer och -rutiner och ur alla parters perspektiv, medlemsparternas såväl som 

målgruppens. Medarbetare som arbetar nära verksamheten och målgruppen bör vara med i 

analysprocessen och utformningen av insatser. Vi ser också ett behov av att uppdatera 

problemanalyser under insatsernas gång. Samverkansparternas verksamheter har en 

tendens att utvecklas och förändras parallellt och detta påverkar insatsers relevans. 

 

 

Vi rekommenderar: 

- Att parterna som initierar insatserna redan i förberedelsefasen inför ansökan till 

Samordningsförbundet samarbetar kring att göra grundliga problemanalyser, inte 

bara av målgruppen, utan också av befintliga arbetssätt i verksamheterna. Utifrån 

detta kan man formulera en förändringsteori med gemensamma långsiktiga 

målsättningar för utveckling av samverkan, hur man tillsammans ska nå dessa, vilka 

resurser som krävs och vilka förutsättningar det finns för en implementering.  

 

- Att samordningsförbundet överväger möjligheten att införa en analys- och 

planeringsfas till beviljade insatser, så som det till exempel är brukligt inom EU:s 

fonder. Finansierad tid under en förberedelsefas möjliggör genomförandet av 
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djupare problemanalyser som inkluderar fler perspektiv, stärkande av styrgruppers 

strategiske arbete, samt framtagande av en fungerande förändringsteori. Ett sådant 

arbete stödjer förankringen av en insats och därmed också dess förutsättningar för 

ägarskap och implementering.  

 

- Att samordningsförbundet stödjer ett utvecklingsinriktat arbetssätt i insatserna som 

innebär kontinuerliga analyser av problem, behov och omvärld. Genom att i högre 

grad se insatserna som utvecklingsprojekt som löpande behöver anpassas för att 

möta de förändringar i kunskapen om behov som uppstår inom både målgrupp, 

ordinarie verksamhet och omvärld, kan insatser i större utsträckning nå de mål som 

sätts upp.  

 

3.3 Skapa förutsättningar för ett relationellt arbetssätt inom ordinarie verksamheter 

I problemanalysen för Möjligheternas hus härleds utanförskapet till myndigheternas/ 

tjänstepersonernas bemötande och hantering av individärenden. Genom att arbeta på ett 

sätt som tar bort individens egenansvar menar man att man skapar ett beroende av stöd och 

hjälp hos målgruppen och befäster utanförskapet. Denna utvärdering stödjer andra 

utvärderingar och studier som visar att ett relationellt arbetssätt har avgörande betydelse för 

individers utveckling för att närma sig arbetsmarknaden.  

 

Deltagarna i Arena för arbete och framförallt i Möjligheternas hus ger en stark bild av hur de 

blir bemötta med respekt och tilltro, att de blir lyssnade på och sedda. Det handlar om ett 

bemötande som bygger upp en relation, för att utifrån en djupare förståelse för individen 

kunna arbeta mot ett gemensamt mål. Det handlar också om ett sätt att bemöta människor 

med nyfikenhet, respekt, tilltro och genom det stärka individens motivation för att ta eget 

ansvar för sin förändringsprocess.  

 

Vi har också sett att en nära relation mellan individen och medarbetare i insatserna gagnar 

arbetet med individen hos andra samverkansparter. Genom samverkan kan fördjupad 

bakgrundsinformation och förståelse för individens problembild överföras mellan 

medarbetarna vilket skapar bättre förutsättningar att kunna erbjuda individen relevant stöd 

som leder till mer hållbar förändring.   

 

Vi anser att det finns aspekter av det relationella arbetssätt som går att applicera i den 

ordinarie verksamheten, trots myndighetsuppdrag. Detta är också något som flera chefer och 

medarbetare från kommunerna menar att de redan strävar och arbetar efter. Vi ser också att 

ett sådant relationellt arbetssätt innebär att t.ex. handläggare för ekonomiskt bistånd och 

arbetsmarknadssekreterare behöver förutsättningar för att kunna arbeta nära individer ur 

FINSAM:s målgrupp – de människor som står längst ifrån arbetsmarknaden och som har 

svårt att ta del av myndigheternas ordinarie utbud av stöd och insatser. Hur kan dessa 

förutsättningar skapas inom ordinarie verksamhet?  

 

Vi rekommenderar: 

- Att samordningsförbundet efterfrågar och prioriterar insatser med ambitionen att 

skapa förutsättningar för att utveckla och stärka ett relationellt arbetssätt inom 

ordinarie verksamheter. Därigenom stöds ett arbetssätt som stärker individers 

egenansvar och egenmakt och minskar deras beroende av stöd och hjälp. 
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3.4 Tydliggör vilka samverkansformer som ska utvecklas och implementeras i insatserna  

Utvärderingen har hjälpt till att synliggöra hur insatserna har organiserat samverkan och vi 

ser att samverkan har organiserats på olika sätt. Möjligheternas hus har haft fokus på 

samverkan genom samlokalisering, en operativ samverkansgrupp och flerpartssamtal. I Arena 

för arbete och Samverkansresurs har samverkan organiserats som en särskild samordnar- 

och förmedlingsfunktion som innehas av enskilda medarbetare hos en av 

samverkansparterna. Samverkansresurs har dessutom haft ett fokus på att stödja och 

etablera lokala samverkansgrupper /samverkansteam i varje kommun.  Mariamottagningen i 

Skåne Sydost har organiserats som en integrerad verksamhet med ett multiprofessionellt 

samverkansteam som har samlokaliserats avskilt från de ordinarie verksamheterna.  

 

På detta vis har insatserna också organiserats i olika grader av samverkan. I ett kontinuum 

från specialisering till integrering för att beskriva ett motsatsförhållande när det gäller 

organisationsstruktur och visa på olika grad av samverkan (Boklund, 1995). Inom 

samverkansparternas ordinarie verksamheter präglas en stor del av arbetet av specialisering 

eftersom de utgör självständiga specialiserade organisationer där arbete genomförs i skilda 

funktioner som inte integrerats. Koordination, som Arena för Arbete och Samverkansresurs 

har anammat, innebär att det arbete som utförs inom olika organisationer samordnas. När 

det rör sig om kollaboration bidrar de berörda aktörerna med sin kompetens och löser 

uppgifter gemensamt. Detta är fallet i samverkansgrupperna i Möjligheternas hus, 

Samverkansresurs och Maria Skåne Sydost. Maria Skåne Sydost syftar till – men har inte helt 

uppnått – en integrering. Detta innebär att enheterna integrerats till en och samma 

organisation så att gränserna raderats (Gräll, Ahmadi & Blom, 2013).  

 

Vi rekommenderar: 

- Att parterna i insatserna i högre grad tydliggör vad samverkansformerna i den 

aktuella insatsen innebär och på vilket sätt denna samverkansform är 

ändamålsenlig. Detta hjälper också parterna att konkretisera vad / vilka 

samverkansformer som ska förankras och implementeras. 

 

3.5 Organisera för utveckling av samverkanskompetens och arbetssätt i verksamheterna 

För samtliga insatser gäller att samverkanskompetens primärt har utvecklats hos och mellan 

de enskilda medarbetare och chefer som arbetat i insatserna. En viktig lärdom av 

utvärderingen är därför att organiseringen av insatserna har inneburit olika möjligheter för 

ett lärande som leder till utveckling av samverkanskompetens hos en bredare krets av 

medarbetare och chefer vilket är en viktig grund för en förankring och implementering av de 

arbetssätt som utvecklats i insatserna.  

 

Det är därför viktigt att den samverkanskompetens som utvecklas hos medarbetare och 

chefer nyttjas i ordinarie verksamhet och ”sprids” till ordinarie handläggare och 

verksamhetsledare, både under och efter insatsen. På detta vis kan kunskaper och 

kompetenser lyftas från nivån av enskilda medarbetare till ett lärande på gruppnivå som 

innebär ett gemensamt språk och förståelse vilket i förlängningen kan leda till ett arbetssätt 

som fungerar i organisationen (Crossan, Lane & White, 1999).  

 

Vi ser också vikten av att organisera insatserna på ett sätt som möjliggör att 

samverkanskompetensen som utvecklas stannar kvar inom organisationerna. Inom Arena 
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för arbete utvecklade de projektanställda koordinatorerna en samverkanskompetens som 

sen kom att försvinna när insatsen avslutades. Samma risk finns inom Möjligheternas hus 

och de coacher som arbetar med målgruppen i insatsen om man inte planerar för hur man 

ska ta till vara denna kompetens. Ett annat sätt är att rekrytera projektmedarbetare från 

ordinarie verksamheter där kompetenser som utvecklas i insatsen naturligt hålls kvar i 

verksamheten efteråt. 

 

Vi rekommenderar: 

- Att parterna i insatserna arbetar mer systematiskt med att skapa arenor för lärande 

(till exempel grupper, mötesforum) och utveckling av samverkanskompetens hos 

medarbetare och chefer både i och ”utanför” insatserna. Viktiga förutsättningar är 

att avsätta tid och resurser för detta, bredvid de resurser som avsätts för insatsernas 

medarbetare att genomföra det deltagarinriktade arbetet. 

 

- Samtidigt anser vi att det är viktigt att parterna i insatserna även arbetar för att 

möjliggöra ett lärande för att bygga samverkanskompetens hos en bredare krets av 

medarbetare och chefer i verksamheterna, så att samverkanskompetens och 

lärdomar av insatserna ”byggs in” i organisationerna och inte blir beroende av 

enskilda personer. Ett sådant lärande kan möjliggöras genom att avsätta tid för och 

skapa arenor för utvecklingsinriktat lärande där medarbetare och chefer från 

samverkansparterna möts både på och mellan operativ och strategisk nivå. 

Samverkansgrupperna i samverkansresurs och referensgruppen i Möjligheternas 

Hus ser vi som exempel på lärandearenor mellan medarbetare på operativ nivå. 

 

3.6 Stärka förutsättningar för implementering 

Utvärderingen visar att det har funnits en tendens i insatserna att skjuta frågan om 

implementering på framtiden vilket har inneburit att man först på allvar har tagit tag i frågan 

vid insatsens slut eller efter insatsen. Detta gäller Samverkansresurs och Arena för arbete 

som avslutades 2019. I Möjligheternas hus har frågan om implementering skjutits fram med 

hänvisning till att insatsen och arbetssättet kommer att fortsätta inom ramen för ett ESF-

projekt, IRIS. När det gäller Maria Skåne Sydost finns möjligheten att diskutera och lösa 

implementeringsfrågan under insatsens sista år, 2021.  

 

Ingen av insatserna har i formuleringen av sina förändringsteorier tydliggjort några 

processer eller aktiviteter för implementering. Diskussionerna i styrgrupperna/ hos 

nyckelaktörerna har kretsat kring vad man kan implementera utifrån de förutsättningar som 

finns, istället för att under projektperioden aktivt arbeta för att utveckla förutsättningar för 

implementering av det som behövs. Att inte se implementeringsprocessen som en 

sammanhängande del av hela insatsen anser vi försämrar förutsättningarna att nå hållbara 

och långsiktiga effekter. 

 

Projektansvariga förklarar ofta frånvaron av implementeringsplaner med att de politiskt 

styrda organisationerna ständigt förändras och därmed förändras också förutsättningarna 

för att implementera insatserna. Vi anser dock att det åtminstone bör finnas en tydlig idé om 

implementering som ger svar på ovanstående frågor, och planen får ses som ett flexibelt stöd 

för implementeringsprocessen för att ta hänsyn till förändringar under processens gång.  
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En annan slutsats av utvärderingen är att det i de flesta av insatserna har funnits ett svagt 

ägarskap – oavsett om styrningen/ styrgrupperna har organiserats ”på rätt sätt” - med en 

sammansättning av representanter med beslutsmandat från samtliga samverkansparter 

eller inte. Ett aktivt ägarskap är avgörande för att nå mer långsiktiga effekter av insatserna. 

Det innebär att det finns personer i ledningsfunktioner inom samverkansparternas 

organisationer som aktivt styr, efterfrågar, följer upp och skapar förutsättningar för att 

projektets lärdomar och resultat kan omsättas till långsiktiga och hållbara effekter (Brulin & 

Svensson 2011).  

 

Ett aktivt ägarskap bör utövas i ett konstruktivt samspel mellan styrgruppernas 

representanter och verksamhets-/förvaltningsledningarna inom samverkansparternas 

organisationer om hållbar förändring ska nås. Ledningen behöver både stödja och ställa krav 

på styrgruppen och dess medlemmar som i sin tur behöver föra en nära dialog med 

ledningen så att projektets leveranser stämmer överens med de rådande önskemål och 

behov och därmed kan skapa ett värde i basorganisationen (Schelde Andersen & Raae 

Søndergaard, 2013). Dessutom är det en lärdom som framkommit i våra lärandeworkshops 

och styrgruppsmöten inom insatserna att kommunernas politiska styrelser måste känna till 

Samordningsförbundets insatser för att möjliggöra implementering. Detta gäller 

övergripande för alla förvaltningar.  

 

ISF:s rapport (2019) visar att det är svårt att få någon av parterna att ta över en verksamhet 

som befinner sig i gränslandet mellan olika myndigheter, oavsett hur framgångsrik insatsen 

är. En långsiktigt stabil finansiering från samordningsförbundet är avgörande så länge det 

finns ett behov av insatser som befinner sig i gränslandet mellan två eller flera myndigheter. 

Samordningsförbunden hanterar svårigheten med att implementera insatser i parternas i 

ordinarie verksamhet på olika sätt. Ibland låter förbundet projekt som ingen part är villig att 

ta över i sin ordinarie verksamhet, återuppstå i modifierad form. Ibland låter förbunden 

projekt fortsätta med finansiering från förbundet under lång tid.  

                                                      

Det framgår dessutom av rapporten från ISF att projekt som varit bra kan övergå till så 

kallad integrerad samverkan och då kan målgruppen breddas om det behövs och budgeten 

eventuellt minska något. Integrerad samverkan kännetecknas enligt NNS bland annat av en 

samordningsstrategi som betonar långsiktighet framför projektverksamhet.   

 

Vi rekommenderar: 

- Att ansvariga parter i styrgrupperna arbetar fram planer för implementering med 

specificering av roller och ansvar, samt aktiviteter och processer utifrån 

implementeringsmål. Vi anser att sådana planer för implementering bör finnas 

redan vid insatsens start och att det under insatsernas gång bör finnas ett löpande 

samtal om vad som ska förankras och implementeras, samt hur det ska ske. Det 

samtal bör även i vissa delar inkludera den politiska nivån där resultat och lärdomar 

av insatserna behöver ”ompaketeras” för att tydliggöra värdet av samverkan och 

arbetet med målgruppen. Det kan till exempel handla om värden som ökad 

effektivitet och därmed besparingar på längre sikt, en bättre upplevelse av 

myndigheternas service, eller en ökad delaktighet och bättre resultat hos 

målgrupperna.  

 

- Vi uppmanar också till att föra en diskussion i samordningsförbundet och dess 

parter om hur man säkerställer en långsiktig finansiering för insatser som befinner 
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sig i gränslandet mellan myndigheterna, gärna med inspiration från de lösningar 

som använts inom andra förbund, enligt ISF:s rapport.   

 

3.7 Utveckla en bred samverkan mellan kommunerna 

Bred samverkan byggde i insatserna på idén om att samarbeta kring resurser över 

kommungränserna, då kommunerna är alldeles för små för att ha egna insatser för alla 

målgrupper. Att kommunerna skulle kunna specialisera sig och bjuda in de andra 

kommunerna till att nyttja dessa resurser, i ömsesidighet. Ingen sådan bred, 

kommunövergripande samverkan har utvecklats.   

 

Med tanke på att både Arena för arbete och Möjligheternas hus har inneburit en ambition att 

utveckla en bredare samverkan än inom enskilda verksamhetsområden finns behov av ett 

mer aktivt ägarskap på hög ledningsnivå i samverkansparternas organisationer. Det ställer 

bland annat krav på medlemmarna i insatsernas styrgrupper att förankra insatserna uppåt 

till högre chefer och politiker, samt på ett aktivt och strategiskt arbete inom 

samordningsförbundets styrelse och beredningsgrupp.   

 

Vi rekommenderar: 

- Att kommunerna inom SÖS jobbar vidare med att utveckla kommunalövergripande 

samverkan specifikt kring arbetsmarknadsfrågor och utreder möjligheten att 

antingen erbjuda kommungemensamma insatser eller använda enskilda resurser 

som gemensamma tillgångar för individer som befinner sig långt ifrån 

arbetsmarknaden.  

 

- Vi rekommenderar också att insatser som syftar till att åstadkomma långsiktiga 

effekter i form av kommunövergripande samverkan omfattar medvetet planerande 

och strategiska aktiviteter och processer.  
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2 juni 2021

Justerandes sign

Ks § 79 Dnr KS 2021/97

Statistikrapport för ej verkställda 
gynnande beslut inom äldre- och 
handikappomsorgen (SoL) 1:a kvartalet 
2021

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Enligt 16 kap 6 h § socialtjänstlagen (SoL) har vård och omsorgsnämnden skyldighet 
att till kommunfullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av nämndens 
beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader från dagen för 
respektive beslut. Nämnden ska i rapporten ange vilka typer av bistånd dessa beslut 
gäller och hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. Även beslut 
som avbrutits och inte på nytt verkställts inom tre månader från dagen då 
verkställigheten avbröts ska rapporteras. En kommun som inte verkställer gynnande 
beslut inom skälig tid riskerar vite.

Rapporteringen ska ske en gång per kvartal.

Under första kvartalet 2021 har inga beslut enligt 4 kap 1 § SoL rapporterats till IVO 
som ej verkställda.

För fjärde kvartalet 2020 fanns inga icke verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL att 
rapportera.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv.
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2 juni 2021

Justerandes sign

§ 79 forts.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv.

Uppföljning
Nästa uppföljning kommer att ske efter kvartal 2, 2021.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 102/2021, handlingsid: Ks 2021.2041.

Tidigare behandling
Vård och omsorgsnämnden § 47/2021:

Vård och omsorgsnämnden beslutar överlämna rapporten till kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 102/2021:

Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.

_________

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2 juni 2021

Justerandes sign

Ks § 80 Dnr KS 2021/98

Statistikrapport för ej verkställda 
gynnande beslut inom stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS) 1:a 
kvartalet 2021

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Enligt 28 f § lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har 
vård och omsorgsnämnden skyldighet att till Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) och kommunens revisorer att rapportera alla gynnande beslut 
enligt 9 § LSS som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. 
För varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för beslutet, vilken typ av insats 
beslutet gäller och en kortfattad redovisning av skälen till dröjsmålet. 
Nämnden ska också löpande anmäla till IVO och revisorerna när ett beslut 
som tidigare rapporterats enligt 28 f § har verkställts. En kommun som inte 
verkställer gynnande beslut inom skälig tid riskerar vite.

Inga nya ej verkställda beslut över 90 dagar har rapporterats till IVO 
under perioden.

Tidigare redovisning
Inga beslut att rapportera enligt tidigare redovisning.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv.
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2 juni 2021

Justerandes sign

§ 80 forts.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv.

Uppföljning
Nästa uppföljning kommer att ske efter kvartal 2 2021.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 103/2021, handlingsid: Ks 2021.2042.

Tidigare behandling
Vård och omsorgsnämnden § 45/2021:

Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen för 
rapporteringsperioden och överlämnar densamma till kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 103/2021:

Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.

_________

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige
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From: Vilda Rosenblad
Sent: 02 jun 2021 05:50:19 +02:00
To: Johan Linander
Cc:
Subject: Avsäger mig uppdraget 

Hej hej!

På grund av personliga tråkigheter avsäger jag mig mitt uppdrag som ersättare i kf. Claes Melin 
ska stå bäst på tur och är redo att ta min plats :) 

Ber om ursäkt över att jag varit lite sen med detta Mail!

Mvh
Vilda Rosenblad

Skickat från min iPhone
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1. Purpose

The purpose of this document is to set a framework for the understanding of digital evidence quality. Additionally it explains how the Scrive e-signed documents relate to such framework.

2. What is quality digital evidence?

Evidence collection is a security measure that the parties signing an agreement or another type of document, use to protect themselves in the event of a future dispute. The evidence can serve the purpose of clarifying the circumstances of the signing event; what was signed, how it was signed and who the signatories were. The value of quality evidence cannot be overstated, as it can be the difference between winning and losing in the event of a dispute.

We have studied several evidence container technologies such as the signed paper document, the printed facsimile and the recorded voice to understand how to generate quality evidence in a digital environment. We found that there has been good reason to perceive the signed paper document as the gold standard for evidence quality; it has several inherent qualities that are not easily transferable into digital formats. In fact we found that new technologies have been introduced at the cost of significant loss in quality of evidence; crucial information is left out of such digital evidence containers and as a result the usefulness of such evidence is highly dependent on third parties. This section explores the key characteristics of the signed paper document as compared to digital evidence container formats with the purpose of exploring what is required to reproduce, or improve, the evidence characteristics of the signed paper document.

2.1 Integrity

To prove that evidence is legitimate it is important to be able to show that it has not been tampered with.

As outlined in the table below, integrity is an inherent quality of the signed paper document but not necessarily that of a digital evidence container. The integrity of a digital evidence container is highly dependent on the design of the system that produces it.

Question to ask:

How to emulate the integrity properties of the signed paper document in a digital evidence container?

				Signed paper document

		Digital evidence container



		Integrity

Can the evidence container be altered after its creation?

		A signed paper document is rarely questioned as evidence, unless there is good reason to believe otherwise. The reason being, that paper is by nature an immutable format; once signed it is difficult to manipulate the available evidence (typically paper mass, ink and fingerprints) without leaving traces of such manipulation. Thus a signed paper document is a durable “snapshot” of reality at the time that the document was signed.

		Digital evidence such as a PDF or an audio file, is by nature mutable. It is easy to alter digital evidence without leaving traces of manipulation.





2.2 Accessibility

To be able to make use of evidence it is key that it is as accessible as possible, meaning that all aspects of the evidence can be understood with a minimum amount of specialised expertise and tools.

As outlined in the table below, accessibility is an inherent quality of the signed paper document but not necessarily that of a digital evidence container. The accessibility of a digital evidence container is highly dependent on the design of the software that produces it.

Question to ask:

How to make a digital evidence container as accessible as a signed paper document?

				Signed paper document

		Digital evidence container



		Tools

What tools are required to display the evidence?

		All graphical elements (i.e. text and pictures) are visible to the naked eye, thus additional tools are never required for the interpretation thereof.

		All graphical elements are hidden to the naked eye, thus additional tools (machines and software) are always required for the interpretation thereof.

Additionally, different tools display the graphical elements in different ways so it is not given that all graphical elements in the file will be accessible to the naked eye or that it will be presented in the intended way.

Or even worse, to skew the balance of power and create an information advantage to one or several of the signatories, the intended way to display the graphical elements might be to hide them to make them difficult to find unless you know what tool to use and/or where to look for the graphical elements.



		Cost

How costly can it be to access the evidence?

		For the evidence that is harder to access such as fingerprints and the age of the ink, there are societal functions for the sole purpose of extracting that evidence.

		For the digital evidence that is harder to access, special resources not available to anyone such as special tools, expertise and research skills, might be required to extract all evidence.



		Comprehensibility

How Is the evidence format understood?

		As a standard format all aspects thereof are common knowledge, readily available to anyone interested.

		There is no one standard for digital evidence, therefore the format and available documentation for the interpretation thereof, is highly dependent on the design of the system that generated the evidence.





2.3 Evidence of intent

Contract law worldwide states that an offer and acceptance are elements required for the formation of a legally binding contract: the expression of an offer to contract on certain terms by one person (the “offeror”) to another person (the “offeree”), and an indication by the offeree of its acceptance of those terms. The other elements traditionally required for a legally binding contract are (i) consideration and (ii) an intention to create legal relations. Thus, intent is a key component in making a contract legally binding.

As outlined in the table below, evidence of intent is an inherent quality of the signed paper document but not necessarily that of a digital evidence container. The quality of the evidence of intent in a digital evidence container is highly dependent on the design of the software that produces it.

Question to ask:

How to produce evidence of the intent to sign in a digital signing environment and how to match that intent with a specific document?

				Signed paper document

		Digital evidence container



		Output

Is the final output the same as what is viewed at the time of signing?

		The signing environment (the paper document) is the same as the final output (the signed paper document).

		The digital signing environment is not the same as the final output. i.e. the displayed information is not the same as the digital evidence produced by the system after signing.



		Comprehensibility

Is the signing environment easily comprehensible to the signatory? 

		To sign a paper document is a standardised ritual to form a binding agreement. Therefore it is reasonable to maintain that any adult of age would understand their actions and that intent can be assumed.

		There are no standards for signing in a digital environment, the signing environments are subject to human creativity and the same signing environment may change from time to time, intentionally or unintentionally. Therefore it is not possible to assume that the signing environment made it immediately clear to the signatory that it was participating in the formation of a legally binding contract, thus intent can never be assumed.





Let us illustrate the potential consequences of weak evidence of intent in a digital signing environment with an example:

Two parties go to court over a contract signed in a digital signing environment. One of the parties claims that it didn’t sign a contract. Instead it claims that it was displayed with a) an interesting drawing of a blue elephant, b) a question if it would like to see an equally interesting pink sheep, and c) a button to proceed to view the pink sheep. Then the party selected to proceed by clicking the button to see the pink sheep, viewed the pink sheep and went to bed. There was no intent to sign a contract; there was only intent to view a pink sheep.

2.4 Evidence of identity

To be able to prove the identity of a signatory, the strength and accessibility of such evidence is key.

As outlined in the table below, evidence of identity is an inherent quality of the signed paper document but not necessarily that of a digital evidence container. The quality of the evidence of identity in a digital evidence container is highly dependent on the design of the software that produces it. On the other hand the signed paper document have inherent limitations to the type of evidence that can be included and the accessibility of such evidence, digital evidence containers don’t have such limitations to possibilities and accessibility and any type of digital evidence can be included and made easily accessible.

Question to ask:

How should the evidence of identity of the signing parties be captured and included into the evidence container?

				Signed paper document

		Digital evidence container



		Saving:

Is the evidence captured and included?

		Evidence of identity of the signing parties will automatically be captured and included into the document. The signatures can be used for graphological analysis, and fingerprints and other biometric materials from the signing parties can be used to authenticate the signatories.

		Evidence of identity of the signing parties will not be automatically captured and included into the document unless a) the software has been designed to do so, and b) the user of the software configures the software to do so.



		Formats:

In what formats can evidence be captured and included?

		There are limited possibilities to include evidence of identity other than the given; the signature, fingerprints and other biometric materials.

		New technology enables virtually unlimited possibilities to capture and include different types of evidence of identity such as audio, video, pictures and much more.



		Accessibility:

How accessible is the evidence?

		The evidence of identity is not easily accessible as it is costly and time consuming to request analysis of signatures, fingerprints and other biometric materials.

		The evidence of identity can be made easily accessible so that the usefulness thereof can be free and immediate to anyone.





2.5 Evidence of time

To be able to prove the time of a signature it is key to have exact evidence of time and that such evidence can be trusted to be accurate.

As outlined in the table below, trustworthy evidence of time is an inherent quality of the signed paper document but not necessarily that of a digital evidence container. The quality of the evidence of time in a digital evidence container is highly dependent on the design of the software that produces it. On the other hand the signed paper document have inherent limitations to the exactness of the evidence of time that can be included and the accessibility of such evidence, digital evidence containers don’t have such limitations to exactness and accessibility and very precise evidence of time can be included and made easily accessible.

Question to ask:

How to make sure that the evidence of time can be trusted to be correct?

				Signed paper document

		Digital evidence container



		Trust

Can the time be trusted? 

		The time of the event can be trusted as it can be found in the ink and there is a strong scientific foundation for the technique for chemical age determination.

		The time of the event is not automatically to be trusted because it is reported by a machine whose time settings cannot automatically be guaranteed to be correct.



		Exactness

How exact can the time be?

		The signed paper document offers limited possibilities to capture exact evidence of time. It is typically done manually through writing the date of when the signature was applied to the document. Additionally it is possible to analyse the time of the signature by chemical age determination of the applied ink. Neither of those methods provides exact evidence of time. Typically the manually applied time is only the day of the signature and the chemical age determination is even less exact.

		Digital evidence containers offer extensive possibilities to capture exact evidence of time and the evidence of time can be made to be very exact down to milliseconds, microseconds or even more exact.



		Accessibility

How accessible is the evidence?

		The evidence of time is not easily accessible as it is costly and time consuming to request analysis of signatures, fingerprints and other biometric materials.

		The evidence of time can be made easily accessible so that the usefulness thereof can be free and immediate to anyone.





2.6 Event history

To be able to prove a signature, events related to the actual signing event can be useful to strengthen the case.

As outlined in the table below, trustworthy evidence of time is an inherent quality of the signed paper document but not necessarily that of a digital evidence container. The quality of the evidence of time in a digital evidence container is highly dependent on the design of the software that produces it.

Question to ask: 

How much event information should be collected and what should be included in the evidence container?

				Signed paper document

		Digital evidence container



		Ease of saving

How easy is it to capture and include related evidence?

		Collection and inclusion of related evidence has to be done manually which is costly. Therefore it is less likely that the signatories will collect and include extra evidence as a preemptive measure.

		Collection and inclusion of related evidence can be done automatically which is cheap. Therefore it can be reasonable to with take preemptive measures to collect and include extra evidence automatically through the system generating the evidence container.





2.7 Control

As seen in the previous sections, evidence is composed of many different evidence features such as integrity, accessibility, intent, identity, time and events (the “Evidence Features”). The Evidence Features may be captured in the same evidence container or distributed across multiple evidence containers, within or outside of the signatory’s direct control, such as but not limited to documents, databases or human memory. Optimally, as much as possible of the Evidence Features should be concentrated into evidence containers under the signatory’s direct control because a) the third party can cease to exist and as a result the evidence may be destroyed, b) the third party’s systems and/or administration may change and affect the accessibility of the evidence for the signatory, c) the third party’s incentives as an agent to protect the integrity of the evidence may not be, or stop being, aligned with the signatory’s incentives as a principal and thus increasing the risk of evidence loss or the risk of tampering that may affect the evidence quality or d) any combination of the aforementioned scenarios.

As outlined in the table below, control is an inherent quality of the signed paper document but not necessarily that of a digital evidence container. The control of a digital evidence container is highly dependent on the design of the software that produces it.

Question to ask:

How to design a digital evidence container to include as much evidence as possible under the signatory’s direct control and independent from third parties?

				Signed paper document

		Digital evidence container



		Independence

How many of the Evidence Features are dependent on third parties to be useful?

		The paper naturally includes all Evidence Features.

		The digital evidence container must be designed specifically to include the Evidence Features, otherwise the Evidence Features will be left outside the direct control of the signatory.





3. Scrive’s solution

3.1 Introduction

We have now analysed the evidence quality characteristics of the signed paper document versus digital evidence containers. This section describes the Evidence Package and how it has been designed in relation to the evidence quality characteristics. Our goal has been to reproduce the evidence qualities of the signed paper document, the long-standing gold standard for evidence containers, while at the same time add new qualities enabled by new technology. The end result is an evidence container not only imitating the most important features of the signed paper document but also with qualities superior to the signed paper document.

As explained in the introduction section to this Evidence Documentation, Scrive eSign is designed to a) enable its users to define workflows for signing electronically, b) execute the e-signing workflow, c) record the evidence and d) once all signatories have signed, use the recorded evidence to produce the Evidence Package. Thus, the Evidence Package is the end result of all these four steps in Scrive eSign and to be able to understand the Evidence Package, it is important to understand each of these four steps. This section explains the four steps in Scrive eSign required for producing the Evidence Package.

3.2 Summary

The Evidence Package addresses the questions in the section “How to create quality evidence?” in the following ways:

		Topic

		Question

		Evidence Package



		Integrity

		How to emulate the immutability of the signed paper document in a digital evidence container?

		Scrive eSign seals the Evidence Package with a digital signature (see step 10 in the Service Description). Depending on which sealing method was chosen, one of two things is applicable. With Keyless Signature Infrastructure based digital signature: Within one (1) month and five (5) days Scrive eSign seals the Evidence Package with a Keyless Digital Signature (see step 11 in the Service Description) which can be used to verify the document’s integrity mathematically with the help of the Digital Signature Documentation (see step 9  in the Service Description). With PAdES digital signature: Protects the document with a tamper-evident seal and makes Long Term Validation (LTV) of the seal possible.



		Accessibility

		How to make a digital evidence container as accessible as a signed paper document?

		Scrive eSign append the Verification Page to the Signing PDF containing a brief documentation (see step 2  in the Service Description), append this Evidence Quality Framework (see step 4 in the Service Description) and append the full Service Description (see step 5  in the Service Description) these documents together explain the Evidence Package and, except from a few exceptions, eliminate the need for further expertise or resources.



		Evidence of Intent

		How to produce evidence of the intent to sign in a digital signing environment and how to match that intent with a specific document?

		Scrive eSign makes a screenshot of the confirmation in the signing environment of the Signatory, after the Signatory has signed and includes this screenshot into the Evidence of Intent (see step 8 in the Service Description). Behind the confirmation the document is visible to make it possible to match the intent with the document.



		Evidence of Identity

		How should the evidence of identity of the signing parties be captured and included into the evidence container? 

		Scrive eSign performs meticulous data collection in the Transaction Logs and then selected identity data is printed into the Verification Page (see step 6 in the Service Description) and all identity data is included into the Evidence Log (see step 4 in the Service Description).



		Evidence of time

		How to make sure that the evidence of time can be trusted to be correct?

		Scrive eSign collects time of events and Clock Error Samples into the Transaction Logs. These Clock Error Sample data are computed into useful numbers that can be used to mathematically calculate the likelihood of time deviation from the registered time.  Everything is included into the Evidence Log (see step 6 in the Service Description) and the Evidence if Time (see step 7 in the Service Description). Additionally the digital signature with which the document is sealed (see step 10 in the Service Description) includes a strong timestamp that can be used as an additional source of evidence of time.



		Event history

		How much event information to collect and what to include in the evidence container?

		Scrive eSign collects as much information as possible into the Transaction Logs and include all collected information into the Evidence Log (see step 6 in the Service Description).



		Control

		How to design a digital evidence container to include as much evidence as possible under the signatory’s direct control and independent from third parties?

		Scrive eSign goes to great lengths to collect and include as much evidence material as possible into one single evidence container, the Evidence Package. The Evidence Package include all Evidence Features of a signed paper document and more thereto.





4. Benchmarking the evidence quality of the Evidence Package

Based on the criteria as set forth in section 2 (What is quality digital evidence?), it can reasonably be argued that the Transaction Logs together with the measures in step 1-11 to produce the Evidence Package, to generate a digital evidence container of highest quality. Lets see how, in our opinion, the Evidence Package fare in comparison to the signed paper document when applying the framework as set forth in section 2.

		Main criteria

		Subcriteria

		Signed paper document

		Evidence Package



		Integrity

		Mutability

How mutable is the evidence container?

		Not mutable.

		Not mutable after applying the Digital Signature, in the sense that any alteration can be detected. In the event of a leak of the private key that Guardtime maintains, forged evidence containers would be detected if the Keyless Digital Signature has been applied. For PKI sealing, in the event of a leak of our private key for the PAdES digital signature, our certificate will be revoked. In that case, even if that certificate is revoked, the digital signature will still be able to show that at the time of sealing the certificate was not revoked and thus the digital signature (seal) is still valid.



		Accessibility

		Tools

What tools are required to display the evidence?

		No tools required.

		The Evidence Package is produced in standard PDF format and thus all parts of the Evidence Package is accessible through standard PDF readers where attachments are displayed. Adobe Reader is one example of such PDF reader.



				Cost

How costly can it be to access the evidence?

		The cost depends from country to country on the societal functions of the society and what they charge for document analysis.

		All evidence is made easily accessible and at no cost. The only evidence that requires any level of expertise is a) the technical expertise required to apply the Digital Signature Documentation to prove the Evidence Package’s integrity and timestamp mathematically and b) the statistical expertise to apply the time measurements to the statistical model to prove the exact time of an event.The need for case a is expected to be extremely rare and the statistical expertise in case b is common knowledge and easy to come by.



				Comprehensibility

How Is the evidence format understood?

		It is common knowledge available to anyone.

		The Evidence Documentation includes all explanations necessary.



		Evidence of Intent

		Output

Is the final output the same as what is viewed at the time of signing?

		Yes. Always.

		No. Never for digital evidence containers. The screenshot included in the Evidence of Intent which include a picture of the signed document in the background is intended to strengthen the evidence that what was viewed in Scrive eSign was the same as the output. The solution is not terminal though as this does not guarantee that the document was exactly the same in all parts.



				Comprehensibility

Is the signing environment comprehensible to the Signatory?

		Yes. Always for any mentally capable adult.

		Yes. The screenshot of the confirmation message after signing, that is included in the Evidence of Intent, is evidence that the Signatory understood that they were taking part in a e-signing workflow.



		Evidence of Identity

		Saving

Is the evidence captured and included?

		Yes. Unless the party wears gloves or for other reason manages to avoid direct physical contact with the paper.

		Yes. All information collected during the e-signing workflow is collected in the Transaction Logs and included in the Evidence Log upon producing the Evidence Package, including any evidence of identity.



				Formats

In what formats can evidence be captured and included?

		Limited possibilities.

		Unlimited possibilities.



				Accessibility

How accessible is the evidence?

		Not very accessible. Costly and/or time consuming to request analysis of signatures, fingerprints and other biometric materials.

		All evidence of identity is included in plain text in the Evidence Log or as easily accessible attachments to the document if requested in other format, such as photo for example.



		Evidence of time

		Trust

Can the time measurement be trusted?

		Yes.

		Yes. UTC time stamps plus deviation are time intervals guaranteed to be traceable to  reference time. Additionally the digital signature with which the document is sealed contains a time stamp which can be verified mathematically using only public information. 



				Exactness

How exact can the time measurement be?

		Not very exact. The standard precision is per day. Chemical age determination is even less exact.

		It can be very exact. The time is measured with microsecond resolution.



				Accessibility

How accessible is the evidence?

		Not very accessible. Costly and/or time consuming to request analysis of signatures, fingerprints and other biometric materials.

		Very accessible. All evidence of time is included in plain text in the Evidence Log.



		Event history

		Ease of saving

How easy is it to capture and include related evidence?

		Not very easy. Manual labor is required. Therefore likely to happen to a minimal extent.

		Effortless. Scrive eSign automatically collects and includes plenty of evidence in the Transaction Logs and prints all that evidence into the Evidence Log.



		Control

		Independence

How many of the Evidence Features are dependent on third parties to be useful?

		None. The signed paper document is a self contained evidence container format.

		None. The Evidence Package is a self contained evidence container format.
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1. Definitions

“Attachments” means attachments to the Main Document provided by the Author or Signatories.

“Author” means the person(s) that configure the Workflow Settings.

“Clock Error Samples” means the term as defined in the Attachment Evidence of Time.

“Delivery Method” means the method to deliver the invitation to participate in a Workflow Session.

“Design View” means the administrative user interface of Scrive eSign for the purpose of configuring the Workflow Settings.

“Evidence Attachments” means the attachments with additional evidence inserted into the Final PDF as explained in section 8, the attachments are Evidence Quality of Scrive E-Signed Documents, Service Description, Evidence Quality Framework, Evidence Log, Evidence of Intent, Evidence of Time and Digital Signature Documentation.

“Evidence Material” means the Final PDF including the inserted Evidence Attachments. 

“Evidence Package” means the Evidence Material sealed with a digital signature.

“Field Data” means data associated with text fields, checkboxes, radio buttons and signature boxes in the Main Document.

“Final PDF” means the final Main Document after all Signatories have signed, including Field Data rendered with the placements defined by the Author in the Workflow Settings.

“Initiator” means the person that initiates Workflow Execution.

“Initiated Workflow” means a set of Workflow Settings where Workflow Execution has been initiated.

“Integrated System” means a system that communicates with Scrive eSign via the Scrive API.

“Main Document” means the document that is displayed in the Design View and Sign View and is possible to edit with Field Data.

“Party” or “Parties” means persons participating in the Workflow Execution.

“Role” means the Role of a Party during a Workflow Session.

“Scrive API” means the application programming interface of Scrive eSign.

“Sign Material” means the material being reviewed, signed and completed by the Parties during Workflow Execution, including a) the Main Document, b) Attachments and c) Field Data.

“Sign View” means the graphic user interface in Scrive eSign’s web based interface, for the Parties to review and for Signatories to sign the Sign Material.

“Signatory” means a person that has been defined to sign the Sign Material in the Sign View during a Session.

“Signature Confirmation Section” is the final section where the Signatory is asked if they are sure that they wish to sign the document.

“Signature Drawing Modal” is the modal where the Signatory is asked to draw or type their signature.

“Template Workflow” means Workflow Settings saved by an Author for later reuse. “Transaction Logs” means database logs in Scrive eSign, including records of the Signatories activities in Scrive eSign.

“User” is a person or a group of persons with an account in Scrive eSign which is linking to a verified email address.

“Viewer” means a person that has been defined to only have access to view the Sign Material in the Workflow Session.

“Workflow Execution” means when Scrive eSign guides the Parties through Workflow Sessions as configured in the Workflow Settings.

“Workflow Session” means a set of activities defined for a Party to execute the assigned Role. A Party can be assigned multiple Workflow Sessions.

“Workflow Settings” means any combination of settings in section 3 defining how the Parties can interact with the Sign Material during Workflow Execution.

2. Purpose 

The purpose of this document is to explain how Scrive eSign worked at any given point in time to facilitate the full understanding of the process that generated the final Evidence Package. Each time Scrive eSign is updated with new features this document is also updated. The scope of the document is to describe the Scrive eSign system in full. Because it is possible to initiate Workflow Execution via API it is possible that parts of the e-signing workflow have happened outside of Scrive eSign. Because Scrive can only document features that are within our control, parts of a workflow may have happened outside the scope of this document.

3. Design the workflow (Author)

Workflow Settings are defined in the Design View by the Author. The features for designing the Workflow Settings are clustered in the Design View in three main sections. We describe the features in these sections according to the structure in the Design View.

3.1 Add Parties

3.1.1 Simple Workflow Session

Add a Workflow Session and add information about the Party participating in the Workflow Session. You can add an infinite number of Workflow Sessions. The minimum amount of Workflow Sessions is one.

3.1.2 Mass-signing Workflow Session

To replicate a Template Process multiple times with many separate Parties it is practicable to add the Parties in bulk. This feature enables adding a list of Parties to a Workflow Session as a CSV file. When initiating the process Scrive eSign will automatically replicate the process for every row in the CSV file and include the Party information of that row to that Workflow Session.

3.1.3 Invitation order

Select in what order the Parties shall receive the invitation to participate. Parties can receive the invitation in parallel, in sequence, or a combination of these.

3.1.4 Role

Define if the Party should be Signatory or Viewer.

3.1.5 Invitation method

Select how the Party shall receive the invitation to participate in the Workflow Session. The delivery methods available are a) email, b) SMS, c) email and SMS and d) in-person delivery or e) API.

		Email

		An email invitation is sent including a link to the Sign View.



		SMS

		An SMS is sent including a link to the Sign View.



		Email and SMS

		Both email and SMS delivery as described above.



		In-person

		No invitation is sent. The Initiator can give the Party access to the Sign View, by personally presenting it on a device selected by Initiator.



		API

		No invitation is sent. The Initiator can select to give access to the Sign View by sharing the URL or an Author can set up a workflow where the Party is redirected from a webpage hosted by the Author to the Sign View.





3.1.6 Authentication to view

Select what authentication should be required from a Signatory before accessing the Workflow Session to view the document. The alternatives are a) Swedish BankID, b) Norwegian BankID, c) Danish NemID or d) no additional authentication method.

3.1.7 Authentication to sign

Select what authentication method should be required from a Signatory. The alternatives are a) Swedish BankID, b) PIN verification by SMS or c) no additional authentication method.

3.1.8 Confirmation method

Select how the Party shall receive the confirmation that the document has been signed by all Parties and get access to the Evidence Package. The confirmation methods available are a) email, b) SMS, c) email and SMS and d) no delivery.

3.2 Place fields

3.2.1 Main Document upload

Upload the Main Document. Only PDFs are accepted for upload. 

3.2.2 Main Document removal

Remove the Main Document.

3.2.3 Text field

Drag and drop text fields into the document. Define the name of the text field (i.e. address, mobile and more) or select a predefined field, and define if it is a) mandatory for the Initiator, b) mandatory for Party completing the Workflow Session or c) optional. If left empty or editable during Workflow Execution, define what party can (if optional) or must (if mandatory) complete the text field during their Workflow Session. All information put into a text field will be printed onto the document. You can set the font size of the text field to a) small, b) normal, c) large or d) huge.

3.2.4 Checkbox

Drag and drop checkboxes into the document. Define the name of the checkbox (for traceability purposes), choose a checkbox size, and define if it is a) mandatory for the Initiator, b) mandatory for Party completing the Workflow Session or c) optional. If left empty or editable during Workflow Execution define what party can (if optional) or must (if mandatory) check the checkbox during their Workflow Session. The checkbox, empty or checked, will be printed onto the document.

3.2.5 Signature box

Drag and drop signature boxes into the document. Define the name of the signature box (for traceability purposes) and define if it is a) mandatory for the Party completing the Workflow Session or b) optional. If left empty or editable during Workflow Execution define what party can (if optional) or must (if mandatory) draw their signature during their Workflow Session. For some old browsers where JavaScript drawing doesn’t work, the Signatory can use their keyboard to type their signature with a name instead and a handwritten font will be used. The drawn or typed signature will be printed onto the document.

3.2.5 Radio buttons

Drag and drop radio button groups into the document. Define the name of the radio button group and the names of individual radio buttons (for traceability purposes), and choose a size for the radio buttons within the radio button group. It is mandatory for signing parties to select one of the radio button group options. The radio buttons, selected or not, will be printed onto the document.

3.3 Other settings

3.3.1 Add Attachment

The Author can upload documents to add as Attachments to the Main Document or delete previously uploaded Attachments. Only PDFs are accepted. The Author selects if the Attachment should be optional or mandatory to review. The Author selects if the Attachment should be merged with the main file or not.

3.3.2 Request Attachment

The Author can request that Parties are asked to upload documents during a Workflow Session, to add the documents as Attachments to the Main Document. The request is set per Party and an instruction text is required explaining what document is requested, requests can be made optional in which case the Party is not required to upload a document.

3.3.3 Main Document name

Name the Main Document. This is the name that will be communicated with the Parties throughout each Workflow Session. This will be the name of the Main Document in the Evidence Package.

3.3.4 Workflow Session language

Select in what language the Parties shall be guided throughout each Workflow Session. This will be the language of the text printed in the Verification Page.

3.3.5 Due date

Select the due date for the Signatories to sign. After the due date has passed the Signatories can no longer sign.

3.3.6 Automatic reminder

Select at what date an automatic reminder to sign shall be sent to the Signatories that haven’t yet signed.

3.3.7 Personal invitation message

Write a personal message that the Parties will receive when invited via email to participate in the Workflow Execution.

3.3.8 Personal confirmation message

Write a personal message that the Parties will receive via email when the document has been signed.

3.3.9 Edit Sign View UI

Adjust the UI in the Sign View. The following UI features can be added or removed a) header including logo and contact details, b) download PDF c) the button used in the Sign View to reject to sign, d) option to reply with a message, and e) footer.

3.4 Save as template workflow

The Workflow Settings in Design View can be saved as a Template Workflow for later Workflow Execution a single time (save as draft) or multiple times (save as template).

3.5 Settings available via API only

3.5.1 Set highlighting

It is possible, via the API, to enable highlighting in the Sign View for selected Signatories. Highlighting is the digital equivalent of a yellow mark on paper to emphasize something on the document. Highlights can be made by the selected Signatories, and cleared page-by-page, until they have signed the document, after which no more changes can be made. 

3.5.2 Field editable by Signatory

It is possible, via the API, to allow selected Signatories to change the value of certain fields, even if they were pre-filled by the Document Author. This is currently only available for email and mobile field types. The aim of this setting is to allow Signatories to update their email or mobile number, when the value set by the Document Author may be incorrect or outdated.

4. Initiate the workflow (Initiator)

A Workflow Execution needs to be started by an Initiator. This section describes the features which the Initiator can use to initiate the Workflow Execution. The Initiator may initiate the Workflow Execution in any of the following ways:

		start as Author and define the Workflow Settings in the graphic user interface of the Design View or an Integrated System, or programmatically through the Scrive API, and then initiate the Workflow Execution, or

		start as Initiator only and select a Template Workflow to initiate the Workflow Execution, or

		start as Author and select a Template Workflow to edit by any of the procedures for defining the Workflow Settings described in bullet a and then, after editing as Author, initiate the Workflow Execution.



4.1 Initiate Workflow Execution from Design View

After a Main Document has been uploaded and no mandatory information is missing it is possible to initiate Workflow Execution by clicking a button to start. When having clicked the button a modal is displayed and depending on the Workflow Settings different activities will be required from the Initiator to initiate Workflow Execution.

		Initiator role

		Sign order

		Instruction in modal



		Signatory

		Sign first

		Prompts to sign first before inviting others



		Signatory

		Sign second or later

		Prompts to invite others



		Viewer

		-

		Prompts to invite others





4.2 Initiate Workflow Execution from Template Workflow

Template Workflows can be accessed either via the Scrive eSign graphic user interface or via API. The following sections will describe how access can be done via the graphic user interface of Scrive eSign. In principle the same actions can be performed via the API.

4.2.1 List of Template Workflows

By logging in to his Scrive eSign account the Initiator can access a list of Template workflows from where it can initiate Workflow Execution. In the list of Template Workflows each Template Workflow is displayed in a list including name of the Template Workflow, time of latest change to Template Workflow, Delivery Method(s) and sharing status. In the template list view it is possible to do free text search on metadata to find Template Workflows.

4.2.2 Select to edit Template Workflow or directly initiate Workflow Execution

By clicking the name of a draft or template in the list of Template Workflows, different options will be made available depending on the Workflow Settings of the Template Workflow.

		Author/Not Author

		Locked from editing

		In-person delivery

		Options for next step



		Author

		Yes/No

		Yes

		Option to a) edit Workflow Settings or b) initiate signing on the device directly.



		Author

		Yes/No

		No

		Option to a) edit Workflow Settings or b) send for signature directly.



		Not Author

		Yes

		Yes

		Option to initiate signing on the device directly.



		Not Author

		No

		Yes

		Option to a) edit Workflow Settings or b) initiate signing on the device directly.



		Not Author

		Yes

		No

		Option to send for signature directly.





5. Administer the Workflow Execution (User)

The document view is the administrative counterpart of the Sign View. Here the User can review the Main Document, Attachments, Parties and progress history and also administer the Workflow Execution.

5.1 Progress history

The Workflow Session progress of each Signatory can be tracked in the progress history section. Each important event is listed with a status icon, time, Party and an explanatory text. Below is a list of the statuses used.

		Progress status

		Explanation



		Initiated signing

		The Initiator initiated the signing process.



		Email sent

		The invitation to access Sign View was sent via email.



		SMS sent

		The invitation to access Sign View was sent via SMS.



		Undelivered

		The external email or SMS system has reported that it could not deliver the email or SMS.



		Delivered

		The external email or SMS system has reported that it has delivered the email or SMS.



		Email opened 

		The external email system has reported that the email has been opened.



		Accessed view to authenticate

		The party opened the view to verify their identity before viewing the document.



		Authentication success

		The Party verified their identity with [AUTHENTICATION METHOD] to access the document.



		Reviewed online

		Opened the document online.



		Signed

		The button to complete signing was clicked in the Signature Confirmation Section or, if BankID was required to sign, the signing process was completed successfully in the BankID application.



		Rejected

		The button to reject signing was clicked in the final rejection section.



		Timed-out

		The due date for signing as set in the Workflow Settings passed and the document can’t be signed.



		Due date prolonged

		The Initiator prolonged the signing due date.



		Process cancelled

		The Initiator cancelled the signing process, the document can no longer be signed.



		Process edited

		The Workflow Process was edited in the Design View.



		Sealed

		Scrive eSign sealed the final PDF with a digital signature.



		Extended

		Scrive eSign sealed the Evidence Package (as defined in the Service Description) with a keyless digital signature.





5.2 Withdraw invitation

To withdraw an invitation to sign an Initiated Workflow, press the button to withdraw. The invitation to sign the selected Initiated Workflow will be withdrawn and they will no longer be possible to sign. If a Signatory clicks an invitation link to a withdrawn document they will land in a landing page with an instruction that the Workflow Execution has been cancelled.

5.3 Extend due date

If the due date to sign passed without all Signatories having signed the Initiator can extend the due date by pressing “extend due date”. The date is extended by as many days as are determined by the Initiator.

5.4 Restart document

If the document was cancelled or the due date passed the Initiator can select to restart the Workflow Execution by pressing the button to restart the Workflow Execution. The Initiator is then redirected to the Design View where he can edit the Workflow Settings and initiate Workflow Execution again.

5.5 Start signing

If Delivery Method was set to in-person or API, then there is an option for the Initiator to initiate the next in-person Workflow Session directly from this view. By selecting “start signing” the Initiator will be redirected to the Sign View.

5.6 Download document

If the document has been signed it can be downloaded by the Initiator by pressing the button to download the document.

5.7 Send reminder

To remind a Signatory to sign, press the button to send reminder. A reminder will be sent to the Signatory using the initial invitation Delivery Method selected by the Author.

5.8 Send document again

To send a completed Evidence Package again to a Party, press the button to send the document again which is next to the Party’s information. A message including the document, will be sent to the Signatory using the initial confirmation Delivery Method selected by the Author.

5.9 Change of authentication to view and authentication to sign methods

As long as the recipient hasn’t signed the Initiator can change the authentication to view and the authentication to sign methods.

5.10 Bounce management

If the email or SMS could not be delivered, the Initiator is informed of the problem via an email with a link to the Document View where the Initiator can edit the email or mobile number. A bounce can occur for multiple reasons, typically due to a) entering the wrong email or mobile number, b) SPAM filter settings of the receiving system or c) the recipient’s systems are down.

5.11 Review Attachments

Below the displayed document there is a section with all attached Attachments. The user can view or download Attachments.

5.12 Review evidence attachments

Below the Attachments section there is a section with all evidence attachments. The user can review or download the evidence attachments.

6. Follow the workflow (Party)

Smooth Workflow Execution is dependent on a series of events as executed by the Parties in close interaction with Scrive eSign. This section will describe the different components enabling the Workflow Execution. The features are listed in the order as they appear to the Signatory either chronologically or in the graphic user interface from the top and going down. What features appear to the Signatory depend on the Workflow Settings.

6.1 Overview of Workflow Execution

Before we look at the components of the Workflow Execution it might be useful to get an overview of the different steps of Workflow Execution as experienced by the Signatories and the Viewers.

		Accessing the Sign View: the Party either a) receives an email or SMS with an invitation to sign electronically and a link to the Sign View or, b) accesses a device (tablet, desktop computer, smartphone or other) with the Sign View already opened or c) is redirected from an Integrated System to the Sign View. 

		If set by the Author, the Signatory is asked to authenticate before they can proceed.

		Reviewing the Sign Material: the Party views the displayed Sign View and a) can read instructions at the top to follow the guiding arrow, b) depending on the Workflow Settings enter or not enter Field Data into the document (such as text, signatures, checks in checkboxes, choosing a radio button group option) and view/append required and optional attachments and c) scroll through all document pages to reach the sign or reject section.

		When enabled for the current signatory, the Initiator can highlight anything within the document being signed in real-time. 

		Signing the Sign Material: the Signatory presses the next button to proceed to the next step and, depending on the Workflow Settings, one of these four scenarios follow;



		If the Signatory has not yet drawn their signature inside the document a section appears with instructions to confirm their intent by clicking a button with the text “Sign”, or

		If the Signatory has not yet drawn their signature inside the document a section appears with instructions that they will finalise the signing process by clicking the button with the text “Finish”, or

		If the Signatory is required to authenticate with PIN by SMS before they can sign they a) type or view their mobile number, b) receive an SMS with a PIN, c) type the PIN into a input field and d) confirm their intent by clicking a button with the text “sign”, or

		If the Signatory is required to sign with Swedish BankID they sign using the Swedish BankID app on the device they chose to sign with.



		Receiving confirmation after signing: after having completed one of the above signing scenarios a confirmation message is displayed to the Signatory that the Sign Material has been signed. Depending on the Workflow Settings, each Party either receives or doesn’t receive a confirmation message. If it was set for the Party to receive a confirmation message it is sent either a) by email and including the Evidence Package, b) by SMS and including a URL-link to access the document on the web in Scrive eSign, or c) both by email and SMS as described above.



The following sections are more detailed descriptions of the features enabling the workflow in the summary above.

6.2 Accessing the Sign View

This is the workflow guiding the Parties to access the Sign Material in the Sign View.

6.2.1 Invitation message

Scrive eSign will send an invitation email and/or SMS to the Party, in the order as defined by the Workflow Settings. The email and/or SMS will include a URL-link to a Sign View specific to that Workflow Session.

6.2.2 List of Initiated Workflows

Initiated Workflows with Workflow Sessions available for signing directly on the device are listed in a list accessible to Users. Each Initiated Workflow is displayed in a list with document name, last event, name of Initiator and names of all Parties. An icon determines if the Party is the Initiator of the Initiated Workflow or has been invited by another Initiator to participate. By selecting an Initiated Workflow from the list the User will initiate a Workflow Session and access the Sign View.

6.3 Authenticate to view

This is the part where the Signatory is required to authenticate themselves before they can proceed to view the Sign Material.

6.3.1 Authentication to view

The name of the Author and the document is displayed. Personal information that is required to understand who should authenticate their identity is presented. The Signatory initiates the authentication process. If the authentication is successful the Signatory is redirected to the Sign View to view the Sign Material.

6.4 Reviewing the Sign Material

This is the workflow guiding the Signatory when they are reviewing the Sign Material before signing.

6.4.1 Contact information

In the header the Initiators name and mobile (if available) is displayed for contact purposes.

6.4.2 Branded header

Adjustments can be made to a) company logotype, b) background color of header, c) text font, and d) text color. If no branding has been selected, the default is the Scrive logotype and colors. Author can remove the header and footer in the Design View before initiating Workflow Execution.

6.4.3 Other branded Sign View components

Components of the Sign View that can be branded are a) text font type of all text, b) color of the guiding arrow, c) color and text font of text in the guiding arrows, d) color of buttons, and e) color and text font of the text in the buttons. In the Sign View, confirmation page after signing, the signing invitation email and confirmation email there is a discrete ”Powered by Scrive” text.

6.4.4 Signing header

This header stays at the top of the SIgn View as the signatory scrolls through the Main Document to sign. The header includes a) the name of the document, b) a button to activate highlighting (learn more below), c) a button to zoom in the Main Document and d) a button to zoom out the Main Document. By clicking the highlight button, the highlighting functionality is enabled and the scrolling functionality is disabled. Thus, instead of scrolling when touching the screen the touch will result in a yellow highlighting color being painted to the Main Document where the finger points. Highlighting starts when a finger is put to, or a mouse is clicked above, the Main Document. Highlighting stops when the finger is lifted or the mouse is released. To initiate highlighting again the highlighting button in the header has to be pressed again. If the highlighting functionality has been applied to the Main Document in the current Workflow Session, a clear button will also be available in the signing header. The clear button will allow highlighting to be cleared from one document page at a time, and “clear mode” will be enabled until any highlighting has been cleared, or until the cancel button is clicked to cancel clear mode.

6.4.5 Review instruction

Below the header there is a) the person’s name and b) a brief instruction on how to proceed to sign the document. The purpose of the name is to decrease the risk that a person mistakenly signs in another Signatory’s name. If the name was not supplied before Initiator initiated Workflow Execution, then only the brief instruction is displayed.

6.4.6 Mandatory/optional explanation

Explanation of the difference in instruction color between actions that are mandatory and actions that are optional. This appears if the Workflow Session includes optional and mandatory actions.

6.4.7 Download PDF

Option to download the Main Document and Attachments as PDF. This option is either displayed or not depending on if the Author defined that it should be displayed during the Workflow Session.

6.4.8 Document display

PNGs of the Main Document are displayed in up to 1040 px width.

6.4.9 Guiding arrow

The guiding arrow will guide the Party through the steps set as mandatory by the Author. The arrow will guide the Party by pointing at the next mandatory step and blink.

6.4.10 Text fields

There can be empty text fields that are mandatory or optional to complete for the Party and pre-filled fields that can be editable.

6.4.11 Checkboxes

There can be unchecked checkboxes that are mandatory or optional for the Party and pre-checked checkboxes that can be de-checked. Checkboxes can be small, medium, or large, at the discretion of the author.

6.4.12 Radio buttons

There can be radio button groups comprising of two or more radio button options. The Party must select one of the radio buttons for each radio button group. Each radio button group can be small, medium, or large, at the discretion of the author.

6.4.13 Signature box

If signatures are requested from the Signatory then signature boxes are displayed as colored areas on top of the document. If the Author has defined the signature as mandatory, then the guiding arrow will point to the colored area after previous mandatory fields have been completed. When clicking a signature box a signing workflow is initiated. Read more about the signing workflow in section “6.6 Signing the Sign Material”.

6.4.14 About you section

If there are input fields that are mandatory to include in the transaction but have not been placed on top of the document by the Author they are displayed in the about you section. This section is not visible if there is no mandatory information that has not been placed on top of the document for input.

6.4.15 Attachments section

For each attachment that has been added to the document by the Author a section is displayed including the title of the attachment and a button to show the attachment. The attachment can be viewed by clicking the button to show the attachment, then the section expands and displays the attachment in full to the Signatory. If an attachment was selected by the Author to be mandatory to review in the Workflow Settings then a) a checkbox is available next to the title of the attachment and b) a text stating that the signatory confirms that they have read and understood the content of the attachment is available next to the checkbox. The checkbox with the instruction to confirm that the Signatory has read and understood the content of the attachment must be checked before the Signatory can sign.

6.4.16 Requested attachments section

This is where, if requested, the signatory is instructed to upload additional documents as attachments. The signatory can choose not to upload an optional attachment by checking a checkbox. If attachments have been added by previous signatories in the same process, those are visible to the current signatory for review. This section is not visible if there are no requests for attachments from the signatory.

6.4.17 Signatories section

This section includes a list of the Signatories, their signing progress and a) Full name,,  and b) if applicable information about the Signatory is displayed such as organisation, organisation number, ID number, mobile number and email.

6.4.18 Reject or sign section

This is the last section in the Sign View. This section includes a reject button and a next button. By clicking the reject button the Signatory will initiate the rejection workflow and by clicking the next button the Signatory will initiate the signing workflow. If the Author has determined in the Sign View Settings that the reject button shall not be displayed to the Signatory, only the next button will be displayed.

6.5 Rejecting to sign the Sign Material

This is the workflow guiding the Signatory when they are rejecting to sign the Sign Material.

6.5.1 Reject button

At the bottom of the Sign View the signatory can reject the signing via clicking on a reject button. This button is visible if the Author has not disabled it in the Workflow Settings.

6.5.2 Rejection section

If the option to allow a rejection message was chosen in the Workflow Settings, upon clicking the button to reject the Signatory will enter a section where the Signatory can reject and, if so desired, write a rejection message to the Initiator. If a rejection message is not allowed, the Signatory will be asked to confirm the rejection directly, without the possibility of writing a rejection message. If the Signatory confirms the rejection, the Workflow Execution is cancelled and the Main Document can no longer be signed by any other Signatory.

6.5.3 Rejection confirmation page

After a rejection the Signatory is redirected to a page confirming that the signing was rejected and, if a rejection message was created, that the rejection message was sent to the Initiator.

6.6 Signing the Sign Material

The signing workflow is the workflow guiding the Signatory when they are signing the Sign Material.

6.6.1 Signature Drawing Modal

After the signature box has been clicked by the Signatory, the Signature Drawing Modal is opened and the Signatory is instructed to sign. The Signatory can draw their signature on a touchscreen or with a mouse. Once the Signatory has drawn their signature in the Signature Drawing Modal, they can click a button to proceed. Once they have clicked the button to go to the next step the modal closes and the signatory is scrolled to the next step defined by the Workflow Settings. 

6.6.2 PIN by SMS authentication and Signature Confirmation Section

If the authentication was set to PIN by SMS, the Signatory is either a) prompted to type the mobile number they want to use for authentication or b) if the mobile number was prefilled by the Initiator they can only view the mobile number. After the signatory has filled their mobile mobile number or reviewed the one that was prefilled by the Initiator and clicked to send the SMS, the Signature Confirmation Section appears with a) an input field for the PIN, b) a text if they wish to sign and let Scrive eSign register their signature and c) a button to confirm the PIN and complete the signing process. After the correct PIN has been supplied and the Signatory has confirmed that they wish to sign , the signature is registered and the Signature Registration Section is displayed.

6.6.3 Swedish BankID authentication and Signature Confirmation Section

If the authentication was set to Swedish BankID, the Signatory is either a) prompted to type the ID number they want to use for authentication, or b) if the ID number was prefilled by the Initiator this is already prefilled and not editable. After the signatory has a) filled their ID number or reviewed the one that was prefilled by the Initiator and b) clicked to initiate the authentication with Swedish BankID, the Signatory authenticates within the Swedish BankID application. When the authentication is completed in the Swedish BankID application, Scrive eSign registers the signature. 

6.6.4 Signature Confirmation Section

If the authentication was neither set to Swedish BankID nor PIN by SMS then the Signature Confirmation Section asks the Signatory if they wish to either “sign” (if no signature was drawn in the document using the Signature Drawing Modal) or “finish” (if a signature was drawn in the document using the Signature Drawing Modal) and let Scrive eSign register their signature. Once the Signatory has confirmed that they wish to sign or finish the signing process, the signature is registered and the Signature Registration Section is displayed.

6.7 Receiving the confirmation after signing

This is the workflow guiding the Signatory after they have signed the Sign Material.

6.7.1 Signature Registration Section

After the Signatory has confirmed their signature in the Signature Confirmation Section, the Signatory is redirected to the Signature Registration Section. The Signature Registration Section instructs the Signatory that their signature is being registered by Scrive eSign.

6.7.2 Signature confirmation page

After Scrive eSign has completed registering the signature of the Signatory, the Signatory is either redirected to:

		a custom confirmation page. Scrive does not regulate the custom confirmation page other than requiring that the confirmation page should not be misleading to the Signatory, thus it can include any information.

		the Scrive eSign standard confirmation page. The standard confirmation page includes information that the Signatory’s signature has been registered. If the Author had set that Scrive eSign should send an outgoing confirmation message, then the Signatory is also informed that an outgoing confirmation message was sent to the Signatory or that, if there are more Signatories to sign the document, an outgoing confirmation message will be sent to the Signatory after all Signatories have signed.

		the Signing Handover Interface, where a button is displayed leading to the Workflow Session for that next Signatory. This happens if there are other Signatories in line to sign after the Signatory that just signed, and the Delivery Method was set to in-person for any of those Signatories.



6.7.3 Signature confirmation message

If Author set that an outgoing confirmation message should be sent to the Signatory, a confirmation message is sent either via SMS, email or both. The confirmation message includes information that the document has now been signed by all Signatories. The email also includes an original of the Evidence Package and the SMS includes a link to access the Evidence Package online. If the Evidence Package is over 10MB Scrive eSign will not include the Evidence Package in the confirmation email and instead an instruction and a link to access the document will be supplied. If the Author set that a custom confirmation message shall be included in the outgoing confirmation message, the custom confirmation message set by the Author is included after the standard confirmation message texts.

7. Evidence collection

During the Workflow Execution Scrive eSign is collecting evidence to include into the Evidence Package.

7.1 Collecting missing Sign Material

At any time during the Workflow Execution, Scrive eSign presents the Sign Material in its current state in the Sign View meaning that it displays a) images of each page of the Main Document, b) links to all Attachments and c) renders all currently defined Field Data on the pages of the Main Document using the placements specified by the Author. As the process advances, the Sign Material is collected and produced through the following process:

		The Author uploads the initial Sign Material into Scrive eSign, consisting of the Main document, Author Attachments and initial Field Data.

		The Signatories will perform a review of the Sign Material in the Sign View. Depending on the Workflow Settings the Signatory can be asked to upload Signatory Attachments and add more Field Data, so that the Sign Material is completed. This step is reiterated until all Signatories have signed. 

		When the last Signatory has signed, the Sign Material has become fully completed and is locked from further modifications.



7.2 Producing the Transaction Logs

Scrive eSign executes the following activities to produce the Transaction Logs:

		Record as many as possible of the Signatories’ activities in Scrive eSign during Workflow Execution

		Record screenshots of the confirmation after the Signatories have signed through Scrive eSign

		Record system information of the Signatories’ client system

		Record system time of the Signatories’ activities in Scrive eSign



This section will explain the different procedures for recording the Transaction Logs as listed above.

7.2.1 Recording Signatories’ activities in Scrive eSign

Scrive eSign records events when the Signatory has interacted with Scrive eSign during Workflow Execution. The activities in Scrive eSign that are recorded are listed below. Coordinates X=0, Y=0 is the top-left corner of the page, X=1, Y=1 is the bottom-right corner.

		Sample event (as printed in the Evidence Log)

		Event explanation



		Scrive eSign sealed the Evidence Package (as defined in the Service Description) with a keyless digital signature.

		See section 8.1.11.



		Scrive eSign sealed the final PDF with a digital signature.

		See section 8.1.10 and 8.1.12.



		Scrive eSign prepared the final PDF, including evidence collected by Scrive eSign, before sealing with a digital signature.

		See sections 8.1.1 – 8.1.9 



		The party [NAME OF PERSON] ([UNIQUE IDENTIFIER]) verified their identity with [AUTHENTICATION METHOD] to access the document.

Data returned from the [AUTHENTICATION METHOD]:

Name: [NAMED RETURNED]
ID number: [ID NUMBER RETURNED]


Signature: [SIGNATURE RETURNED]
Online Certificate Status Protocol (OCSP) Response: [OCSP RETURNED]

		See section 6.3.1.



		Scrive eSign sent an automatic reminder to sign using [DELIVERY METHOD] to [EMAIL@EXAMPLE.COM and 012-34 56 78] at the request of the user [NAME OF USER] ([UNIQUE IDENTIFIER]).

		See section 3.3.6.



		The user [NAME OF USER] ([UNIQUE IDENTIFIER]) withdrew the invitation to sign and Scrive eSign disabled the possibility to sign for all parties.

		See sections 5.2.



		The user [NAME OF USER ([UNIQUE IDENTIFIER]] changed authentication for [NAME OF PARTY (UNIQUE IDENTIFIER)] from [OLD AUTHENTICATION METHOD] to [NEW AUTHENTICATION METHOD].

		See section 5.9.



		The user [NAME OF USER] ([UNIQUE IDENTIFIER]) changed the email address for the party from [BAD@EXAMPLE.COM] to [GOOD@EXAMPLE.COM].

		See section 5.10.



		The user [NAME OF USER] ([UNIQUE IDENTIFIER]) changed the mobile number for the party from [BAD-12 34 56] to [GOOD-12 34 56].  

		See section 5.10.



		Scrive eSign locked the document from further modifications by the parties.

		See section 7.1 step 3.



		The signatory [NAME OF SIGNATORY] checked the checkbox “[EXAMPLE ATTACHMENT NAME]”. The text next to the checkbox was “[ACCEPT ATTACHMENT CONDITIONS TEXT]”.

		See sections 3.3.1 and 6.4.15.

[ACCEPT ATTACHMENT CONDITIONS TEXT] is the text that was visible to the signatory and depends on the document’s language setting. In English it is "I have read and accepted the content of the attachment [EXAMPLE ATTACHMENT NAME]".



		The party [NAME OF PARTY] ([UNIQUE IDENTIFIER]) deleted the attachment [ATTACHMENT NAME] previously uploaded by the party [NAME OF PARTY] ([UNIQUE IDENTIFIER]).

		See sections 3.3.2 and 6.4.16.



		Due to a system error Scrive eSign failed to finalise the Evidence Package (as defined in the Service Description) before sealing with a digital signature.

		Sometimes the system may fail to produce the Evidence Package as described in sections 8.1 – 8.3. This event is extremely rare.



		Scrive eSign’s external email delivery system reported that the invitation to [sign/review] the document sent via email to [PARTY@EXAMPLE.COM] was delivered.

		See sections 3.1.4 and 5.1.



		Scrive eSign’s external SMS delivery system reported that the invitation to [sign/review] the document sent via SMS to [012-34 56 78] was delivered.

		See sections 3.1.4 and 5.1.



		Scrive eSign sent an invitation to [sign/review] the document via [delivery method] to [PARTY@EXAMPLE.COM and/or 012-34 56 78]. The invitation included a link that when clicked lead to Scrive eSign’s online interface to [sign/review] documents. The invitation contained the following message: <BR/> <i>This is an example message text.</i>

		See sections 3.1.4, 3.3.7 and 5.1.



		Scrive eSign’s external email delivery system reported that the invitation sent via email to [PARTY@EXAMPLE.COM] could not be delivered and continued attempts were cancelled.

		See section 5.1.



		Scrive eSign’s external SMS delivery system reported that the invitation sent via SMS to [012-34 56 78] could not be delivered and continued attempts were cancelled.

		See section 5.1.



		Scrive eSign’s external email delivery system reported that the invitation sent to [PARTY@EXAMPLE.COM]  was opened.

		See section 5.1.



		The initiator [NAME OF INITIATOR] ([UNIQUE IDENTIFIER]) initiated the signing workflow and Scrive eSign a) locked the signing workflow from further editing, b) set the signing workflow language to [EXAMPLE LANGUAGE: ENGLISH], c) set the signing due date to [EXAMPLE DATE: 2013-01-01 00:00:00 UTC], d) set the time zone to [EXAMPLE TIME ZONE: CET] and e) initiated the signing workflow.

		See section 4.



		The user [NAME OF USER] ([UNIQUE IDENTIFIER]) prolonged the signing due date.

		See section 5.3.



		The signatory [NAME OF SIGNATORY] ([UNIQUE IDENTIFIER]) rejected the invitation to sign and Scrive eSign disabled the possibility to sign for all parties. The rejection message from the signatory [NAME OF SIGNATORY] ([UNIQUE IDENTIFIER]) was: <BR/> <i>This is an example message text.</i>

		See section 6.5.2.



		Scrive eSign sent a reminder to [review/sign] via [delivery method] to [SIGNATORY@EXAMPLE.COM and/or MOBILE NUMBER] at the request of the user [NAME OF USER] ([UNIQUE IDENTIFIER]). The reminder message from the user [NAME OF USER] ([UNIQUE IDENTIFIER]) was: <BR/> <i>This is an example message text.</i>

		See sections 9.1.4 and 5.7.



		Scrive eSign’s administrator ([ADMIN@EXAMPLE.COM]), a person authorised to administer Scrive eSign, requested preparation of the Evidence Package.

		In the rare event of failure there is a safety feature in Scrive eSign where an authorised person at Scrive can ask the system to try to reseal the Evidence Package.



		The user [NAME OF USER] ([UNIQUE IDENTIFIER]) edited the signing workflow in Scrive eSign’s interface to design signing workflows.

		See section 5.4.



		The SMS with the PIN was delivered to [MOBILE NUMBER] for the signatory [NAME OF SIGNATORY (UNIQUE IDENTIFIER)] to use for authentication.

		See section 6.6.2.



		An SMS with a PIN was sent to [MOBILE NUMBER] for the signatory [NAME OF SIGNATORY (UNIQUE IDENTIFIER)] to use for authentication.

		See section 6.6.2.



		The signatory [NAME OF SIGNATORY] ([UNIQUE IDENTIFIER]) uploaded the attachment [EXAMPLE ATTACHMENT NAME] requested by the workflow author. The request had the following description: <BR/> <i>This is an example description.</i>

		See sections 3.3.2 and 6.4.16.



		The signatory [NAME OF SIGNATORY] checked the checkbox “[EXAMPLE ATTACHMENT NAME]”. The text next to the checkbox was “[NOTHING TO UPLOAD TEXT]”.

		See sections 3.3.2 and 6.4.16.

[NOTHING TO UPLOAD TEXT] is the text that was visible to the signatory and depends on the document’s language setting. In English it is "Nothing to upload".



		The signatory [NAME OF SIGNATORY ([UNIQUE IDENTIFIER]) signed the 

document using PIN by SMS as authentication method. The PIN was sent to [MOBILE NUMBER].

		See section 6.6.2.



		The document was signed by [NAME OF SIGNATORY ([UNIQUE IDENTIFIER]) using [AUTHENTICATION METHOD] as authentication method. 


The text signed in the [AUTHENTICATION METHOD] client was:


$signed_text$

Data returned from the  [AUTHENTICATION METHOD]:

  

Name: [NAMED RETURNED]

ID number: [ID NUMBER RETURNED]

Signature: [SIGNATURE RETURNED]

Online Certificate Status Protocol (OCSP) Response: [OCSP RETURNED]

		See section 6.6.3.



		The signatory [NAME OF SIGNATORY ([UNIQUE IDENTIFIER]) signed the document.

		See section 6.7.1.



		The due date for signing the document passed. Scrive eSign disabled the possibility to sign for all parties.

		See section 3.3.5.



		The signatory [NAME OF PERSON] ([UNIQUE IDENTIFIER]) [CHECKED or UNCHECKED] the checkbox [NAME OF CHECKBOX]. The checkbox's placement in the Main Document: 

Page     X           Y

1            0.123   0.420

		See sections 3.2.4 and 6.4.10.



		The signatory [NAME OF PERSON] ([UNIQUE IDENTIFIER]) selected the radio button "[NAME OF RADIO BUTTON]" in radio group "[NAME OF RADIO GROUP]". Possible options were: [LIST OF ALL RADIO BUTTON NAMES IN RADIO GROUP]. The radio buttons placement in the Main Document:

Page     X           Y

1            0.123   0.128

1            0.123   0.142

		See sections 3.2.5 and 6.4.12.



		The signatory [NAME OF PERSON] ([UNIQUE IDENTIFIER]) signed in the signature box [NAME OF BOX]. The box's placement in the Main Document:

Page     X           Y

1            0.123   0.420

		See sections 3.2.5, 6.4.13 (or 6.4.18 if signature box was not placed) and 6.5.11.



		The signatory [NAME OF PERSON] ([UNIQUE IDENTIFIER]) changed the text in the text field [NAME OF FIELD] from [PREVIOUS VALUE] to [NEW VALUE]. The field's placement in the Main Document: 

Page     X           Y

1            0.123   0.420

		See sections 3.2.3 and 6.4.9 (or 6.4.14 if text field was not placed).



		The party  [NAME OF PERSON] ([UNIQUE IDENTIFIER]) opened the view to verify their identity before viewing the document.

		See section 6.3.1.



		The party [NAME OF PERSON] ([UNIQUE IDENTIFIER]) opened the document in Scrive eSign’s online interface to [review/sign] documents.

		See section 6.2.1.



		Highlighting was added to page 3 while [NAME OF PERSON] was viewing.

		See sections 3.5.1 and 6.4.4. 



		Highlighting was removed from page 3 while [NAME OF PERSON] was viewing.

		See sections 3.5.1 and 6.4.4. 





7.2.2 Generating images of the confirmation after Signatories signed

To sign through Scrive eSign the Signatory is asked to confirm the signature and after the Signatory has confirmed their signature a confirmation message is displayed. Scrive eSign will generate an image of the Signatories’ browser environment including the confirmation message in the foreground and the Main Document and Field Data in the background.

The technology for generating an image of the Signatories’ browser environment is not perfect. Therefore, as a safeguard in the event that the image of the Signatories’ browser cannot be generated correctly, Scrive eSign will at each Planned Production Upgrade, generate images of a reference browser environment including the confirmation message in the foreground and a demo Main Document and Field Data in the background. The purpose of the images is to serve as a reference to display how the images of the Signatories’ browser environment should have looked like if the image generation would have been generated correctly.

7.2.3 Recording Signatories’ system information

Scrive eSign records information of the system that the Signatories use at each system event generated by the Signatory. The information that is recorded is:

		IP address



7.2.4 Record the time of each event in Scrive eSign relating to a Signatory’s activity

At the time of an event triggered by a Signatories’ interaction with Scrive eSign, Scrive eSign will log the following information:  

		The time of Scrive eSign servers at the time of the Signatories’ activity 

		The time of the latest Clock Error Sample

		The clock error at the latest Clock Error Sample



7.3 Recording clock error

The time of Scrive eSign servers is controlled using NTP and the servers communicate indirectly with servers equipped with reference clocks whose purpose is to define reference time. Each hour Scrive eSign estimates the error of the clocks of its servers compared to reference time and the estimated error is measured in milliseconds (the “Clock Error Sample” or “CES”). The purpose of the Clock Error Sample is to produce data that can be used in a statistical model to evaluate the accuracy of Scrive eSign servers’ clock at the point of each logged event.

More about the Clock Error Sample and measurement of time in Scrive eSign is explained in the Appendix 4 Evidence of Time.

8. Evidence Package generation

8.1 Preparing the Evidence Package

Once all Signatories have signed electronically, Scrive eSign will execute the following actions to produce the Evidence Material:

		Prepare the Final PDF.

		Append the Verification Page as an additional page to the Final PDF.

		Append the Evidence Quality of Scrive E-signed Documents as an attachments inside the Final PDF.

		Append the Evidence Quality Framework as an attachment inside the Final PDF.

		Append the Service Description as an attachment inside the Final PDF.

		Append the Evidence Log as an attachment inside the Final PDF.

		Append the Evidence of Time as an attachment inside the Final PDF.

		Append the Evidence of Intent as an attachment inside the Final PDF.

		Append the Digital Signature Documentation as an attachment inside the Final PDF.



Once the Evidence Material has been produced Scrive eSign will execute the following actions to secure the integrity of the Evidence Material and thereby produce the final Evidence Package:

		Seal the material in steps 1-9 with a digital signature.

		Seal the material in steps 1-10 with a keyless digital signature (not performed if PAdES digital sealing is used).



A detailed description of the steps 1-11 follows below.

8.1.1 Prepare a Final PDF (step 1)

The Final PDF is prepared by inserting all the pages from the original Main Document, and subsequently all the Field Data is rendered using the placements defined by the Author in the Workflow Settings. If the Author defined that Attachments should be Merged with the Main Document they are added as pages to the Main Document. If the Author defined that Attachments should not be Merged with the Main Document the attachment is hashed using SHA-256. The hash can be found in the Evidence Log. Attachments that are not merged with the Main Documents are not digitally sealed. By comparing the computed hash (the output from execution of the algorithm SHA-256) to a known and expected hash value (the value in the Evidence Log), it’s possible to determine the Attachments’ integrity.

8.1.2 Append the Verification Page (step 2)

The Verification Page is one or several pages appended at the end of the Final PDF and it contains the following information:

		Transaction ID intended for support purposes.

		Information about the Main Document including name, number of pages and by whom it was submitted.

		Information about the each Attachment, including name, number of pages, if it was merged with the Main Document or not and by whom it was submitted.

		Information about the Initiator and each Signatory. 

		Activity history of each Signatory in Scrive eSign during Workflow Execution, including a brief description of the activity, the time of the activity and the IP address.

		A Scrive seal.



At the end of the Verification Page there is brief documentation describing what the Verification Page is. The documentation is intended to give the reader all the information necessary in order to understand:

		The nature of the document (an Evidence Package issued by Scrive).

		That additional documentation about the Evidence Package can be found in the Attachments.

		Where to verify the integrity of the document (https://www.scrive.com/verify).



The purpose of the Verification Page is to make the most important metadata about the Workflow Execution easily accessible.

8.1.3 Append the Evidence Quality of Scrive E-signed Documents (step 3)

The Evidence Quality of Scrive E-signed Documents is a brief introduction to the Evidence Package. The purpose of the document is to serve as an executive summary and help with the understanding of the Evidence Package without having to read through all the documentation. 

8.1.4 Append the Evidence Quality Framework (step 4)

The Evidence Quality Framework explains the legal aspects of digital evidence quality. The purpose of this document is to set a framework for the understanding of digital evidence quality and explain how the Evidence Package relates to such framework.

8.1.5 Append the Service Description (step 5)

The Service Description is this document and is a complete functional specification of Scrive eSign. The Scrive team maintains the following process to keep the Service Description up to date:

		A new version of Scrive eSign has been developed and the staging environment has been updated with the new version. The staging environment is the servers where the final testing of a new version of Scrive eSign is conducted before it is released to all customers. If the new version of Scrive eSign includes new features or substantial adjustments to existing features the Service Description is updated by the Scrive eSign product owner to include the changes made. The Scrive eSign product owner is the person that plans and manages the development of Scrive eSign.

		While on staging the changes to the Service Description is reviewed and corrected by the Scrive legal counsel in dialogue with the Scrive eSign product owner. 

		Once all text changes have been agreed by the Scrive eSign product owner and the Scrive legal counsel, the updated Service Description is to be included with the next updates to Scrive eSign. 



The purpose of the document is to serve as a reference for anyone trying to understand the Evidence Package and its different components.

8.1.6 Append the Evidence Log (step 6)

The Evidence Log includes all Transaction Logs printed in human readable text including a) the Signatories’ activities in Scrive eSign during Workflow Execution, b) all system information of the Signatories, and c) the UTC timestamp created at the moment of each Signatories’ activity.

The purpose of the Evidence Log is to make all collected metadata about the Workflow Execution accessible outside of Scrive eSign and thus independently of Scrive. 

8.1.7 Append the Evidence of Time (step 7)

The Evidence of Time includes a detailed documentation about a) how the time of the servers of Scrive eSign is measured and synchronised with trusted sources of time, b) a mathematical algorithm to calculate the probability of time deviation above certain time intervals and c) the measurements required to insert into the mathematical algorithm, including the last 1000 samples of the servers time deviation and their distribution.

The purpose of the Evidence of Time is to explain how Scrive eSign measures time and

provide a mathematical algorithm by which it is possible to calculate the probability of

the error of the time stamps recorded by Scrive eSign.

8.1.8 Append the Evidence of Intent (step 8)

The Evidence of Intent includes the images of the Signatories browser environment generated by Scrive eSign when the Signatory has signed and is displayed with a confirmation thereof. Additionally the Evidence of Intent also includes the reference images generated by Scrive eSign at each Planned Production Upgrade.

The purpose of the Evidence of Intent is to secure a) evidence of intent to sign and b) evidence of what Sign Material there was intent to sign, to avoid such rhetoric as exemplified by the example with the blue elephant and the pink sheep.

8.1.9 Append the Digital Signature Documentation (step 9)

The Digital Signature Documentation contains an algorithm for how to prove the document’s integrity mathematically. The document integrity can be tested mathematically with the help of a) the Digital Signature Documentation, b) a code published in the Financial Times after the date of sealing the document with the digital signature (step 10) and c) a keyless digital signature has been applied to the document after the date of publishing the code in the Financial Times (step 11). This document does require technical knowledge to be useful.

The purpose of the Digital Signature Documentation is to explain how the integrity of the Evidence Package can be verified independently of Scrive or any other third party. Note that the Digital Signature Documentation is not intended as the primary method for proving the document’s integrity. The use of the Digital Signature Documentation is intended as a last resort after which all other methods of verifying the integrity have failed. To clarify, the intended order for verifying the integrity of a document is:

		Scrive provides the primary method for verifying the integrity of a signature at https://www.scrive.com/verify. Here the document owner can upload the document and get an automated validation of the document integrity. This method does not require any technical knowledge to be useful.

		If this primary method for some reason fails to perform the verification of integrity then the digital signature provider, Guardtime (http://www.guardtime.com), can be contacted directly for verification. This second method also does not require any technical knowledge to be useful.

		Finally, if both previous methods have failed, the Digital Signature Documentation can be used to mathematically verify the document integrity.



8.1.10 Append the Digital Signature (step 10)

When the steps 1-9 have been performed the document is sealed with a digital signature from Guardtime to produce the complete Evidence Package (steps 1-10).

The purpose of the Digital Signature is to be able to prove the integrity of the Evidence Package with the help of Guardtime. Additionally the digital signature also has a function of a strong timestamp useful as evidence of time at the point of sealing the document. Learn more about this in the Digital Signature Documentation.

8.1.11 Append the Keyless Digital Signature (step 11)

Around the 20th each month Guardtime will make an updated Keyless Digital Signature available. Scrive eSign will apply the updated Keyless Digital Signatures on Evidence Packages that were produced by Scrive eSign 40 days after the initial signing.

The purpose of the Keyless Digital Signature, is that the integrity of the Evidence Package can be verified mathematically and independently of Scrive, Guardtime or any other third party, only relying on public information. Additionally, the verification will provide irrefutable evidence about when the timestamp in step 10 was generated. Learn more about this in the Digital Signature Documentation.

8.1.12 PAdES digital signature (optional to Steps 10 and 11)

The PAdES digital signature secures that the document can not be tampered without breaking the signature. In addition, the following are appended to the document as part of PAdES digital signature: 

		A URL to a Certificate Revocation List is appended that can be read to assure that the certificate is not in a revoked state at the time of signing of the document. 

		An OCSP (online certificate status protocol) is embedded to check the revocation status of the certificate. 

		A TimeStamp is added at the time of signing to ensure two things; that the signature was valid at the time of signing; and (ii) that the signature remains valid over time. 



9. Document administration

Scrive eSign has a basic document management system. This system is described in this section.

9.1 Document list

9.1.1 List view

Initiated Workflows and Evidence Packages from completed workflows are displayed in a list with progress status, time of latest event, name of Initiated Workflow, Initiator, Parties and Delivery Method(s).

9.1.2 Learn more and manage workflow

By clicking the name of an Initiated Workflow, the User is redirected to the Document View where there is more information about the workflow progress and options to manage the workflow.

9.1.3 Mass-withdraw invitations

To withdraw an invitation to sign an Initiated Workflow, select Initiated Workflows by checking the checkboxes on the side and press “withdraw”. The invitation to sign the selected Initiated Workflows will be withdrawn and they will no longer be possible to sign. If a Signatory clicks an invitation link to a withdrawn document they will land in a landing page with an instruction that the Workflow Execution has been cancelled.

9.1.4 Send mass-reminder

To remind Signatories of an Initiated Workflow to sign, select by checking the checkboxes on the side and press “send reminder”. The reminder to sign the selected Initiated Workflows will be sent to all the Signatories that haven’t signed using the Delivery Method as initially selected by the Author. If a specific sign order has been defined the reminder will only be sent to the next Signatory in line for signing.

9.1.5 Delete

To delete an Initiated Workflow or Evidence Package from the list view, select by checking the checkboxes on the side and press delete. Initiated Workflows that are deleted will also automatically be withdrawn.

9.1.6 Filter and search

Filter documents based on workflow progress status, initiator and/or date. Search the list of Template Workflows with free text search. Matches will be provided for all free text data.

9.1.7 Download all documents

Select what documents to download and download a zip-file including the PDFs of the selected documents. The Main Document from Initiated Workflows will be downloaded in its current state and finalised documents will be downloaded as completed Evidence Packages.

9.1.8 Download metadata as CSV

By selecting this option metadata from all transactions will be downloaded as CSV. The metadata includes information about each Party and the most important activities of the Party during Workflow Execution.

9.2 Template Workflow editing list

9.2.1 List view

Template Workflows are displayed in a list time of latest change, name of Template Workflow, Initiator, Parties and Delivery Method(s). Deleted Template Workflows are deleted instantaneously.

9.2.2 Filter and search

Search the list of Template Workflows with free text search.

9.2.3 Delete

To delete a Template Workflow from the list view, select one or multiple templates by checking the checkboxes on the side and press delete.

9.2.4 Share

To share a Template Workflow in the list view with other Users in the same organisation, select one or multiple Template Workflows by checking the checkboxes on the side and press share.

9.3 Trash list

9.3.1 List view

Deleted Initiated Workflows, Template Workflows and Evidence Packages are displayed in a list with progress status, time of latest event, name of Initiated Workflow, Initiator, Parties and Delivery Method(s). Deleted documents stay in the list for one month before Scrive eSign deletes them permanently from the system.

9.3.2 Filter and search

Filter documents based on workflow progress status, initiator and/or date. Search the list of Template Workflows with free text search. Matches will be provided for all free text data.

9.3.3 Restore

To restore a document back to the documents list, select by checking the checkboxes on the side and press restore.

9.4 Auto-deletion of documents and personal data

This is a setting that will instruct Scrive eSign to auto-delete documents and personal data after a number of days as defined by the account administrator. This applies to all documents except templates and documents pending signing. Upon deletion the documents are moved to Trash.

10. Account administration

10.1 Organisation administration

Accounts in Scrive eSign are organised in organisations. Each User belongs to an organisation. The organisation settings will be used in the Users interactions with Parties when using the system.

10.1.1 Organisation details

In the account section it is possible to edit the organisation details. The organisation details include name, organisation number and address. The name and organisation number will be displayed whenever the User is displayed as Party to a Workflow Execution, including places such as the Sign View and the Verification Page. The organisation address and mobile number  of the organisation’s administrators will be used for billing and support purposes.

10.1.2 White-label branding

There are two types of white-label branding in Scrive eSign: the Workflow Session branding and the complete white-label branding. In the account section it is possible to white-label the Workflow Sessions with the company brand profile, including a) the Sign View, b) the emails,  c) SMS’ d) the logged in part (such as the Design View), e) the favicon, f) the browser title. The complete white-label branding can only be set by a Scrive administrator and additionally to the Workflow Session branding includes white-labeling of a) the login and signup views, b) party colors and c) document status icons. 

10.2 User administration

10.2.1 User privileges

There are two levels of user privileges: standard and admin. The standard User can do everything as specified in the previous sections of this specification document. The admin User has the additional privileges as specified below.

		Privilege

		Explanation



		Edit company details

		Can edit the details of the organisation’s Scrive eSign account.



		Add user

		Can add users to the organisation’s Scrive eSign account.



		Remove user

		Can remove users from the organisation’s Scrive eSign account.



		White-label branding

		Can do Workflow Session branding for all users of the organisation’s Scrive eSign account.



		Access all documents

		Can access all documents of all Users in the organisation’s Scrive account.



		Manage all documents

		Can manage all documents of all Users in the organisation’s Scrive account.





10.2.2 User management

In the account section the admin User can add Users by typing name and email address. The person will then be invited to have an account as part of the organisation of the inviting admin User. The Users of the organisation are displayed in a list and can be removed from the organisation by selecting the User and deleting it. All documents of that User will stay the property of the organisation.


Evidence Log

Last updated: Fri 06 Mar 2020 14:08:40 UTC

1. Purpose

The purpose of the Evidence Log is to make all collected metadata about the Workflow Execution accessible outside of the Scrive eSign database and thus independently of Scrive. 

2. Evidence Log Components

This Evidence Log is a complete collection of all actions and events that occurred during the Workflow Execution, which have been logged by Scrive eSign. The information included in each log event is the following:

		What occurred

		Who initiated the event

		The time of the event

		The clock error of the time of the event

		The time at which the latest Clock Error Sample was collected



Learn more about clock error and Clock Error Samples in the appendix Evidence of Time.

		Time		CES		IP address and User-Agent		Event

		2021-02-09 10:30:57.796562 UTC ±2 ms		2021-02-09 10:26:43.777414 UTC		
      91.192.254.197
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.104 Safari/537.36
      
    		
      
        The initiator Johanna Anderson (JA) initiated the signing workflow and Scrive eSign a) locked the signing workflow from further editing, b) set the signing workflow language to LANG_SV, c) set the signing due date to 2021-02-11 22:59:59 UTC, d) set the time zone to Europe/Berlin and e) initiated the signing workflow.
      

    

		2021-02-09 10:30:57.796562 UTC ±2 ms		2021-02-09 10:26:43.777414 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign sent an invitation to sign the document via email (bramness@getmail.no) to Ellen Bramness Arvidsson (EBA). The invitation included a link that when clicked led to Scrive eSign’s online interface to sign documents. 
The invitation contained the following message: 
 Hej! 

Det har blivit dags att signera Kommuninvest i Sveriges årsredovisning för 2020. 

Hör av er om ni behöver hjälp med något. 

Mvh 
Johanna Anderson 
073-086 0221
      

    

		2021-02-09 10:30:57.796562 UTC ±2 ms		2021-02-09 10:26:43.777414 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign sent an invitation to sign the document via email (kurt.eliasson@icloud.com) to Kurt Eliasson (KE1). The invitation included a link that when clicked led to Scrive eSign’s online interface to sign documents. 
The invitation contained the following message: 
 Hej! 

Det har blivit dags att signera Kommuninvest i Sveriges årsredovisning för 2020. 

Hör av er om ni behöver hjälp med något. 

Mvh 
Johanna Anderson 
073-086 0221
      

    

		2021-02-09 10:30:57.796562 UTC ±2 ms		2021-02-09 10:26:43.777414 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign sent an invitation to sign the document via email (lars.heikensten@hotmail.com) to Lars Heikensten (LH). The invitation included a link that when clicked led to Scrive eSign’s online interface to sign documents. 
The invitation contained the following message: 
 Hej! 

Det har blivit dags att signera Kommuninvest i Sveriges årsredovisning för 2020. 

Hör av er om ni behöver hjälp med något. 

Mvh 
Johanna Anderson 
073-086 0221
      

    

		2021-02-09 10:30:57.796562 UTC ±2 ms		2021-02-09 10:26:43.777414 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign sent an invitation to sign the document via email (cingelstam@gmail.com) to Catrina Ingelstam (CI). The invitation included a link that when clicked led to Scrive eSign’s online interface to sign documents. 
The invitation contained the following message: 
 Hej! 

Det har blivit dags att signera Kommuninvest i Sveriges årsredovisning för 2020. 

Hör av er om ni behöver hjälp med något. 

Mvh 
Johanna Anderson 
073-086 0221
      

    

		2021-02-09 10:30:57.796562 UTC ±2 ms		2021-02-09 10:26:43.777414 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign sent an invitation to sign the document via email (erik@eriklangby.se) to Erik Langby (EL). The invitation included a link that when clicked led to Scrive eSign’s online interface to sign documents. 
The invitation contained the following message: 
 Hej! 

Det har blivit dags att signera Kommuninvest i Sveriges årsredovisning för 2020. 

Hör av er om ni behöver hjälp med något. 

Mvh 
Johanna Anderson 
073-086 0221
      

    

		2021-02-09 10:30:57.796562 UTC ±2 ms		2021-02-09 10:26:43.777414 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign sent an invitation to sign the document via email (kristina.sundinjonsson@skelleftea.se) to Kristina Sundin Jonsson (KSJ). The invitation included a link that when clicked led to Scrive eSign’s online interface to sign documents. 
The invitation contained the following message: 
 Hej! 

Det har blivit dags att signera Kommuninvest i Sveriges årsredovisning för 2020. 

Hör av er om ni behöver hjälp med något. 

Mvh 
Johanna Anderson 
073-086 0221
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        Scrive eSign sent an invitation to sign the document via email (mattias.bokenblom@kommuninvest.se) to Mattias Bokenblom (MB). The invitation included a link that when clicked led to Scrive eSign’s online interface to sign documents. 
The invitation contained the following message: 
 Hej! 

Det har blivit dags att signera Kommuninvest i Sveriges årsredovisning för 2020. 

Hör av er om ni behöver hjälp med något. 

Mvh 
Johanna Anderson 
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        Scrive eSign sent an invitation to sign the document via email (kristin.ekblad@kommuninvest.se) to Kristin Ekblad (KE2). The invitation included a link that when clicked led to Scrive eSign’s online interface to sign documents. 
The invitation contained the following message: 
 Hej! 

Det har blivit dags att signera Kommuninvest i Sveriges årsredovisning för 2020. 

Hör av er om ni behöver hjälp med något. 

Mvh 
Johanna Anderson 
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        Scrive eSign sent an invitation to sign the document via email (tomas.werngren@kommuninvest.se) to Tomas Werngren (TW). The invitation included a link that when clicked led to Scrive eSign’s online interface to sign documents. 
The invitation contained the following message: 
 Hej! 

Det har blivit dags att signera Kommuninvest i Sveriges årsredovisning för 2020. 

Hör av er om ni behöver hjälp med något. 

Mvh 
Johanna Anderson 
073-086 0221
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        Scrive eSign’s external email delivery system reported that the invitation to sign the document sent via email to Erik Langby (EL) was delivered.
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        Scrive eSign’s external email delivery system reported that the invitation to sign the document sent via email to Kristin Ekblad (KE2) was delivered.
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        Scrive eSign’s external email delivery system reported that the invitation to sign the document sent via email to Ellen Bramness Arvidsson (EBA) was delivered.
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        Scrive eSign’s external email delivery system reported that the invitation to sign the document sent via email to Kurt Eliasson (KE1) was delivered.
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        Scrive eSign’s external email delivery system reported that the invitation to sign the document sent via email to Lars Heikensten (LH) was delivered.
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        Scrive eSign’s external email delivery system reported that the invitation to sign the document sent via email to Catrina Ingelstam (CI) was delivered.
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        Scrive eSign’s external email delivery system reported that the invitation to sign the document sent via email to Mattias Bokenblom (MB) was delivered.
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        Scrive eSign’s external email delivery system reported that the invitation to sign the document sent via email to Kristina Sundin Jonsson (KSJ) was delivered.
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        The party Kristina Sundin Jonsson (KSJ) opened the view to verify their identity before viewing the document.
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        Kristina Sundin Jonsson (KSJ) verified their SwedishBankID identity through CGI  to access the document. 
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Online Certificate Status Protocol (OCSP) Response:
  

MIIHYwoBAKCCB1wwggdYBgkrBgEFBQcwAQEEggdJMIIHRTCCASShfTB7MQswCQYDVQQGEwJTRTEeMBwGA1UECgwVTm9yZGVhIEJhbmsgQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MTY0MDYwMTIwMTcwNQYDVQQDDC5Ob3JkZWEgQ3VzdG9tZXIgQ0EzIHYxIGZvciBCYW5rSUQgT0NTUCBTaWduaW5nGA8yMDIxMDIwOTEwMzIxM1owXDBaMEEwCQYFKw4DAhoFAAQUEQ+CGjW08iANzMN7+C4OpY7FvUcEFM5oU7vGM+6Cb9SFu2ef8fKZEWRnAghjQ5Hg1Q4XuoAAGA8yMDIxMDIwOTEwMzIxM1qhAjAAoTQwMjAwBgkrBgEFBQcwAQIBAf8EINlYHRgJ3tnzpAT6Uq4z9uuFvUf9N/j75TsvZvm+S4B3MA0GCSqGSIb3DQEBBQUAA4IBAQBwFplC8xRGUGeRyGJLeeUHFCbkraGu0ZxEw5G9WUW1nNBESWTTjTigLpUM08RpyY402CmfCY9ElZBpV1v6J6ngD9mxcR549Egz9G4yQxrNeYBKaQuiKDvLz0rPknDQ7mZaHMLtK3nEt9UruFsQ82O329KN5nTdNviU1fErXvBhihwn+5nvgqqGi7/v95tOyxMP1sdpk+fr85He1KDNjNyU8F3dQX7QwwnLW5uy2ksdGk5bOb35bSYIVeUnFugKsJtDeRw+JJQHvtgb7QgXQT6kEQ2cIzxFeWWxXf+hdCo8uhlW21WpPi+U+tgcmYtKl1qnoiRTN3dZTpywZblA0HdToIIFBTCCBQEwggT9MIIC5aADAgECAghPENpbvV2zXjANBgkqhkiG9w0BAQsFADBuMQswCQYDVQQGEwJTRTEeMBwGA1UECgwVTm9yZGVhIEJhbmsgQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MTY0MDYwMTIwMSowKAYDVQQDDCFOb3JkZWEgQ3VzdG9tZXIgQ0EzIHYxIGZvciBCYW5rSUQwHhcNMjAxMTA4MjMwMDAwWhcNMjEwNTA5MjE1OTU5WjB7MQswCQYDVQQGEwJTRTEeMBwGA1UECgwVTm9yZGVhIEJhbmsgQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MTY0MDYwMTIwMTcwNQYDVQQDDC5Ob3JkZWEgQ3VzdG9tZXIgQ0EzIHYxIGZvciBCYW5rSUQgT0NTUCBTaWduaW5nMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAo0RQoSi+9WY3/+S2UhNO8Fy1bxfPYeM566V+KUEWh0SCIJgbFqX/rBh3HNm1GMs9E+ZUgaKDFeDMV9gI8FOid1yG+yd1j4clK0c0CkujvFBaU1dEYk/peRckpsEINwta6n057G7UV5gJwV14+jSzniuUNu1zpXSBdrI4mTCRaLEYNAqjpy5nzyKN3WVaQY7zghlOTJmVoth0/cr+cY9b5uRZRoOvwNZrQE1si7+fp7yNrQZ+A8KyUP6b/9bNxg+5e4RYtzKCq7tf6h9Vg2BNKl/50tot83ltCPjG6wWDZrVGNRK3aMSxwjnGKsWZ5WWzZSkznLyLO/iI04rwGNa3iwIDAQABo4GRMIGOMBMGA1UdIAQMMAowCAYGKoVwTgEBMBYGA1UdJQEB/wQMMAoGCCsGAQUFBwMJMA4GA1UdDwEB/wQEAwIGQDAPBgkrBgEFBQcwAQUEAgUAMB8GA1UdIwQYMBaAFM5oU7vGM+6Cb9SFu2ef8fKZEWRnMB0GA1UdDgQWBBS/3rd6HbovxDpKhyW1YCsofL6dTjANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAxEt2eaBrv2HEl7ld6MBC4VX/1nT6e+JNoBUFMgpnmbssZviy7nxOMEquM/rhNkUJcM5pfsYQZVTQjHOAIznb8W1vC/u9pFt9LY532D7fkA4tnAFUjomYrUw0+iI4r5mtQ4g7m/6sZVm4s6UfJlnLRoIe1eRlD3fmBEHWf9/oARJPsqSeRtcfgEjFem4X75XkGqzKWl/vCc1CvRnJCKAIUbqT8JiKFXD1p4R7nrXBmFX+HpkVnNXCh6nmiean+HRxCYs1u4tfjQMpcdkbBNEIZ9k5kLo93BbVpv3Z3Liw1g4VTPeZO6QV0VXx6iEMaf6zE5mgA7U6P6AgpolKDZO2A85oqVFcYf0MFprjiHHmTCQhjj6d7P+55gv2p35rOw3kzAogNzQXFsdQ+Vq65h0jXXb+aCfDLTYge6hD+zduWz4KveiEbFf1//nNx3VI4JVx5YupnMXwokBwDR+ZBFX7rmai0cpFyng8RvjhgJmf16j1YGkGj+6T5c2TsP0qFOLM68DTLpYALKrDobWtYI++uXN6N3RPhFcnoMrS/j8E3RsQAyji1zo7w93U8x713/JIFGoMkucbjFYLgD5LB8PvJhqotqCQyRLeE87/7NSNiPIqzVnOBvNqVKEkidFt06u8vZeWWZstz0bBrn6OqPk8UQ9LGnMoBxBQKfB1srLZpv8=



      

    

		2021-02-09 10:32:13.525572 UTC ±2 ms		2021-02-09 10:26:43.777414 UTC		
      193.180.154.208
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.150 Safari/537.36 Edg/88.0.705.63
      
    		
      
        The party Kristina Sundin Jonsson (KSJ) opened the document in Scrive eSign’s online interface to sign documents.
      

    

		2021-02-09 10:34:44.185787 UTC ±2 ms		2021-02-09 10:26:43.777414 UTC		
      193.180.154.208
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.150 Safari/537.36 Edg/88.0.705.63
      
    		
      
        The signatory Kristina Sundin Jonsson (KSJ) signed in the signature box “Signatur 8”.



The box’s placement in the Main Document:		Page		X		Y

		97		0.569		0.420




      

    

		2021-02-09 10:35:00.773079 UTC ±2 ms		2021-02-09 10:26:43.777414 UTC		
      193.180.154.208
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.150 Safari/537.36 Edg/88.0.705.63
      
    		
      
        The document was signed by Kristina Sundin Jonsson (KSJ) using SwedishBankID through CGI as the authentication method. 




The text signed in the SwedishBankID client was:


Jag signerar dokumentet "KIAB Årsredovisning 2020" med transaktionsnummer 9222115557441631261.






Data returned from CGI:
  
Name: KRISTINA SUNDIN JONSSON
  
ID number: 
  196702038586

  
IP: 83.251.198.11














Signature: 


  PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiIHN0YW5kYWxvbmU9Im5vIj8+PFNpZ25hdHVyZSB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC8wOS94bWxkc2lnIyI+PFNpZ25lZEluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiPjxDYW5vbmljYWxpemF0aW9uTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvVFIvMjAwMS9SRUMteG1sLWMxNG4tMjAwMTAzMTUiPjwvQ2Fub25pY2FsaXphdGlvbk1ldGhvZD48U2lnbmF0dXJlTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMS8wNC94bWxkc2lnLW1vcmUjcnNhLXNoYTI1NiI+PC9TaWduYXR1cmVNZXRob2Q+PFJlZmVyZW5jZSBUeXBlPSJodHRwOi8vd3d3LmJhbmtpZC5jb20vc2lnbmF0dXJlL3YxLjAuMC90eXBlcyIgVVJJPSIjYmlkU2lnbmVkRGF0YSI+PFRyYW5zZm9ybXM+PFRyYW5zZm9ybSBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnL1RSLzIwMDEvUkVDLXhtbC1jMTRuLTIwMDEwMzE1Ij48L1RyYW5zZm9ybT48L1RyYW5zZm9ybXM+PERpZ2VzdE1ldGhvZCBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDEvMDQveG1sZW5jI3NoYTI1NiI+PC9EaWdlc3RNZXRob2Q+PERpZ2VzdFZhbHVlPmMrZmlpem9QVVJGUmFwRFc2Wk9BRGhvalpqQjFQU0FBbVZlSnlvWUUyVFE9PC9EaWdlc3RWYWx1ZT48L1JlZmVyZW5jZT48UmVmZXJlbmNlIFVSST0iI2JpZEtleUluZm8iPjxUcmFuc2Zvcm1zPjxUcmFuc2Zvcm0gQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy9UUi8yMDAxL1JFQy14bWwtYzE0bi0yMDAxMDMxNSI+PC9UcmFuc2Zvcm0+PC9UcmFuc2Zvcm1zPjxEaWdlc3RNZXRob2QgQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAxLzA0L3htbGVuYyNzaGEyNTYiPjwvRGlnZXN0TWV0aG9kPjxEaWdlc3RWYWx1ZT4zeHlZYm9HN2xIblorVVE1c3picFhrZ1BpaGd5c2JqVE5TaVJpa0hhMWNFPTwvRGlnZXN0VmFsdWU+PC9SZWZlcmVuY2U+PC9TaWduZWRJbmZvPjxTaWduYXR1cmVWYWx1ZT5jQlNsQXRLSUNaT3JFSzRIZkErVHF6OFlPTTZuODBjZUJRbXREVHpnVGh1bi90YitaZldhMmJRdTZ5WFpSazRuVmF3Q3c5YklkK0NvZUEzK3pUM21oUVlIWUxOWm5QNkxZbU4yL2xMTkNNdFlzaWlGenNUQjJzN0trbTdXUkd6T0tDMk9qWlEvT1p1YkFTMjE3dEdOV0JUTHVjaWFiUzhUenA0eitIVEMvUUdiMjRCNmZoWTlGMTNudHZjaXhaSkEvUitrT1dkb2FuMFcwaGlBNE9scnFvdy9TR0tReitDRHp4TENyTE0vOGtNV2JiUHlMYW4vRm53Rmg1cW0wSHQ5ckJUd1NpOTlxY2FNZW83TlN6VGFuQXJSaG43aklKWHlMYTNOSHNrZ211U09wMGtYR2FVRVBuZHhTKzE1ZWwyb3JQQjMva0hTSkZxSE51UklGZURlU1E9PTwvU2lnbmF0dXJlVmFsdWU+PEtleUluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiIElkPSJiaWRLZXlJbmZvIj48WDUwOURhdGE+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGYWpDQ0ExS2dBd0lCQWdJSUhlTjNuNG5kQmI4d0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRUxCUUF3YmpFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1UwVXhIakFjQmdOVkJBb01GVTV2Y21SbFlTQkNZVzVySUVGQ0lDaHdkV0pzS1RFVE1CRUdBMVVFQlJNS05URTJOREEyTURFeU1ERXFNQ2dHQTFVRUF3d2hUbTl5WkdWaElFTjFjM1J2YldWeUlFTkJNeUIyTVNCbWIzSWdRbUZ1YTBsRU1CNFhEVEl3TURNeE9USXpNREF3TUZvWERUSTFNRE14T1RJeU5UazFPVm93Z2RNeEN6QUpCZ05WQkFZVEFsTkZNUjR3SEFZRFZRUUtEQlZPYjNKa1pXRWdRbUZ1YXlCQlFpQW9jSFZpYkNreEZ6QVZCZ05WQkFRTURsTlZUa1JKVGlCS1QwNVRVMDlPTVJFd0R3WURWUVFxREFoTFVrbFRWRWxPUVRFVk1CTUdBMVVFQlJNTU1UazJOekF5TURNNE5UZzJNVDh3UFFZRFZRUXBERFlvTWpBd016SXdJREEzTGpReEtTQkxVa2xUVkVsT1FTQlRWVTVFU1U0Z1NrOU9VMU5QVGlBdElFMXZZbWxzZENCQ1lXNXJTVVF4SURBZUJnTlZCQU1NRjB0U1NWTlVTVTVCSUZOVlRrUkpUaUJLVDA1VFUwOU9NSUlCSWpBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQU9DQVE4QU1JSUJDZ0tDQVFFQTdDSklEYkFWcmFaMnBlSmk4SUE2UWdxZWM4Y3hiQUZhSWVWK2hWS0FZK0htb250dWZTVEZXcGVLdGRYVFRyVnVuVC9hamsxTjVYcHY4TS82Y1ZlNEs3OWtpYmE1YnVsT3kzbHgzTzVmbGE2dk95ZUliMHQ0RmZHSGI0TW9HVDRVV1hiQ1pPMDlJS01yL0FNMC9DZ2I0dFFDcm1rYnhncFJmRUZUMXVMZEM3T2gyT0hzUmJNSnZKSFRDWXV4S2REdkZ5OG5lUGswUmRkVWg3TEhqcjh5ZHVuN0xuTjBIVGR1VUI3MXpTc2JOQzlNdW1hd0VuVERYQ0hCdXI0MUtVUjQwcmVYOXNlNXBqTDRpLy9QeEZTRC9oUm5CUHpQaXF1SXorZVU3OExxNC9RNHRYaHBCOTUySjhTUmpaQ0xsTkVBNHJ2ZGtmRjc0T2VWSk1VUklGN2ZZUUlEQVFBQm80R2xNSUdpTURzR0NDc0dBUVVGQndFQkJDOHdMVEFyQmdnckJnRUZCUWN3QVlZZmFIUjBjRG92TDI5amMzQXVjbVYyYjJOaGRHbHZibk4wWVhSMWN5NXpaVEFUQmdOVkhTQUVEREFLTUFnR0JpcUZjRTRCQlRBT0JnTlZIUThCQWY4RUJBTUNCa0F3SHdZRFZSMGpCQmd3Rm9BVXptaFR1OFl6N29KdjFJVzdaNS94OHBrUlpHY3dIUVlEVlIwT0JCWUVGSE4yWkEvNzByVFFvSG1JNUJDbWlsbjFrVVVBTUEwR0NTcUdTSWIzRFFFQkN3VUFBNElDQVFCVWxKSFBBWWwvdzMwUlI5NGsvSzVPcGN5V2hZTWI4YlMxcHZselpKb2ltUFFWRUpCcGlXZkdhaUZ0QXNxY0NIYkdUMHUvWTlFMi9jL3U5UllEbm1tWmJnd3BBTkZWOUJpM3dWY21HZTk5QUZGNkhPblh3eE4xb1JvRnQ3eEhIN29vRnhhZEliZjZKWmNKRURuQWhBWDJBM0pId3hJeHhvbkM4eWlkbTlPdVJUZ0lSU0FNNjR3SFprNnVYSTBNQTFIVTZQQ1RZcFJwTGM4ZXZwR2lwNDJsTTR0cGVGVHg1aStDZitqT2xIcVlwZklhRjJvN1U2VUNXSytPdlFULzNHQjA4Z3lBbmdDS2N2bEtoUFpRdlZQbW1IZUFWbEx4WnlkVjFIRGZBWWxqb1dRK3RhV0RXVHd3emZvSkRITmgwVGZMOXhDYkY1SWZRRjc0M0FBQTVtUEZ4OG5ZdUdMYVNDUjJhTTFmQWtISFlSTG9xak9wc20wT1pUNjBTYjlEY054SERBdGdyZ1BJSEZVQitzK0t4SXVFQU85dnhscGFJdDJEbkRRTUtBQWRXR2FKZUVIcU1XenA4cEhxV2VWbTQzd1ppbEJyWEk4aGgzMFdDSlc3OUU2VzlUT0hOOFJrWjZFd2ZzVXJFNFBHbXNDYngxQTg4S1U3cmlPa01xTnhOOHU2bEozTXBHbmFiTmljZG1qZFJoUDdXdGROQVlaUitxYnhLaVhpZlBmYlFWeUtMWVl4ZVRuNHN6MWN5c3REbm1JdmY1dW03MC9UOGoxM1NYNGgyeWtRZjNtRXd1KzN0RGV0MnlaTm5KWFoyc0tWYk84WGgySFVSdW5YNG15UGEzNkRlOTRjZmNCbHV5RHpla002RnEyZzBsQ2dsWkRvSUxTY1YxZTBJRnJEMGc9PTwvWDUwOUNlcnRpZmljYXRlPjxYNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+TUlJRnpEQ0NBN1NnQXdJQkFnSUlReUwzWG85YU91NHdEUVlKS29aSWh2Y05BUUVOQlFBd1pERUxNQWtHQTFVRUJoTUNVMFV4SGpBY0JnTlZCQW9NRlU1dmNtUmxZU0JDWVc1cklFRkNJQ2h3ZFdKc0tURVRNQkVHQTFVRUJSTUtOVEUyTkRBMk1ERXlNREVnTUI0R0ExVUVBd3dYVG05eVpHVmhJRU5CSUhZeElHWnZjaUJDWVc1clNVUXdIaGNOTVRJd016RTFNVE15TXpNMFdoY05NelF4TWpBeE1UTXlNek0wV2pCdU1Rc3dDUVlEVlFRR0V3SlRSVEVlTUJ3R0ExVUVDZ3dWVG05eVpHVmhJRUpoYm1zZ1FVSWdLSEIxWW13cE1STXdFUVlEVlFRRkV3bzFNVFkwTURZd01USXdNU293S0FZRFZRUUREQ0ZPYjNKa1pXRWdRM1Z6ZEc5dFpYSWdRMEV6SUhZeElHWnZjaUJDWVc1clNVUXdnZ0lpTUEwR0NTcUdTSWIzRFFFQkFRVUFBNElDRHdBd2dnSUtBb0lDQVFETkJKeDRzOGhzZWRxQ1pzWFpGOTNaY0cxWk1TU2szMmF2aTlBVy8xT3hqMmdycXVwYUF1MFVGOGlJdHNTQkMyeGp1ZGZCd2JPMXdySCs1TFBIZHFnY2FwV1BHTGk0U056KzcyRExRTkZkZ3BYMGVjWHljWDZFYitVdkdNY2ROL1dlQ09OdVRkUEVJNHBQQ2NTRXZjNkdQTGRyVzhXbE04U3Jia25yQnE3Z0JUQ1ZGclJQL3pVSkdPZWt1Mm1uOFpuUmJBRE85VUVYOU01aWYzRmtUTEtMeHpNM2E4VXRvWlBEZEptTzRHaVZURkpiVjJuanJDd1VsNTd1M2RxOVAxcm16MGt5NURaZ0RlVmNMSE9mMnZIekxVVndwSy9RTm1jRmozMmZKZTVNdk1SVXoyeGIvNFdZT0tMWnR6Q2Q1RWtIcEJwNE9GUkV5anh3VTd0V2VSSDc2bVl1UldWYTJrcVY1M0lldXRlb1cyMkUzUmZybTlKRVFzYnhKQWVOcjlrMnlFeGpzMlYzTE5LOFBhK2FlZ0NxWkxlZkp6Q1hMSTBNcmlNdGt1Z3hTWU5QTU1iY0l2QUxLUVIycXM1VTJqYm81RUFMdGEvdVBTV0txdHBkcEJBNThoenFxL1g4T090a0xKRnljRURqWUlnbWtURFFZZzNyTXJqYXphZlZTeW5ZUXljVVFocWZmUHhSeGkyeSt6a25QRWp1OWRPVWF1bUxEcmM3NC9TeVBvQ0hSc290WTRmUzZxdmdjaVdtb1hFL05iQWpsRDhJRnJ2SU5va0grWWdrTjdTdTIzZFZ5enUzL3pNbWlibVdYSUNJWGs1UDFlREl1RmR5Zmg0NWErUHBjVmd3YVMrTGVoQjNWNkE3Q0daZVJmTVJ2c3BSTWpoL25LVk9NZnN3K1FJREFRQUJvM2d3ZGpBZEJnTlZIUTRFRmdRVXptaFR1OFl6N29KdjFJVzdaNS94OHBrUlpHY3dEd1lEVlIwVEFRSC9CQVV3QXdFQi96QWZCZ05WSFNNRUdEQVdnQlJtclliSW82VWtHalljRUlvSzhkMVNMTWdjUWpBVEJnTlZIU0FFRERBS01BZ0dCaXFGY0U0QkJUQU9CZ05WSFE4QkFmOEVCQU1DQVFZd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRU5CUUFEZ2dJQkFCT3oyMFJLeCtVWHNUbzdiVzFvRW16ZExkNytJS3dvMlNickI3ZEpXSW9JMFlDblhIclQvaGFENURjeUxoWWtRZ0d5YTB2Sjk0SitSa25lZzR4U1lUY3JvRXNFNVpHeEgrclQvRWxUOWVjcjMrYkpzc1R0RkM1NHh6UXllNHJlV0NvSXJNWDBrZksxdEJ6d3EwclVHNFcrZFRlMXY3ZmZaTGxocTRkZVZPMlRLci84Q05wZ2dvN014VWNwR1RxYng4TUJhWDFoWWJkT2tzSEFFV1hPNW1TOHJoY0tmZkhHVTBwb1d6RHZkV2Y2d2lBVUZpQS9wUXJiaDFlU3FHZEM4NWQzeklGQVc2emxpczNqUzFWc1RpSHBGRWJ5dDhwWVNpTmlWSERsSlluVmd1T05uMlUwTHRmdVJJdndsOWtsV05BbkR6Z0FlbWZ3OXdTVlF4bXNRZlVDMEh1VzA4TDBsRDA4WEpEbStGbmZrcWIrQkpSVkJQNFlRdEdVa3RCK29NaE9FRXVYUGpxMDdRaWJVVG9va1hMS1A2azZqZ1A1YzQvanlwMzN4anQxUlRJeStZd0hRSjNzU1FhK3c3NklUVGUvUzZxSkJ1MC9OM0pQalVGV2s1L3M2MEwrMkwydmFoaU8rVFhzcGlwMFNRR0txQ1NLZnFQK2EyekN5dUVEVzdVbTF6RlJ3RXo0NmY4cEZvdk42NUVaUVZvVVVaaVB1WDVMR3N0Q090VGNRVXB3cWdXSVkzTDh0MmxyVEgrQ0lwUHJheE5NbTZ4SVhDQld4Y2M1cnFSdkJIUlZEYzZ5Z211dE90SEF3OGt6cHIwemhVSFFjY0laK0JlZUZPL0d5UklkMlB4aXVSTWtGTUV2dEVDOGxWVk40QlBQTGhHVU1vZzlmSkhtYWZZZjwvWDUwOUNlcnRpZmljYXRlPjxYNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+TUlJRndUQ0NBNm1nQXdJQkFnSUlBMWwrUnBxRTZpb3dEUVlKS29aSWh2Y05BUUVOQlFBd1l6RWtNQ0lHQTFVRUNnd2JSbWx1WVc1emFXVnNiQ0JKUkMxVVpXdHVhV3NnUWtsRUlFRkNNUjh3SFFZRFZRUUxEQlpDWVc1clNVUWdUV1Z0WW1WeUlFSmhibXR6SUVOQk1Sb3dHQVlEVlFRRERCRkNZVzVyU1VRZ1VtOXZkQ0JEUVNCMk1UQWVGdzB4TWpBek1UVXhNakk0TlRsYUZ3MHpOREV5TXpFeE1qSTROVGxhTUdReEN6QUpCZ05WQkFZVEFsTkZNUjR3SEFZRFZRUUtEQlZPYjNKa1pXRWdRbUZ1YXlCQlFpQW9jSFZpYkNreEV6QVJCZ05WQkFVVENqVXhOalF3TmpBeE1qQXhJREFlQmdOVkJBTU1GMDV2Y21SbFlTQkRRU0IyTVNCbWIzSWdRbUZ1YTBsRU1JSUNJakFOQmdrcWhraUc5dzBCQVFFRkFBT0NBZzhBTUlJQ0NnS0NBZ0VBNWZGeCt0Njk2eUwxNXFlTytvcGJkZjFYR3FRRlBoRnlWWkIxUmpkM25iZzFVNStXejJhV2MxdWdmK2ZxcTRVcUxGTGo4Yy93dXphWUU1MEhTTFpvbE5hTkZ3b0FBNXd4OUdWamZFU2J0NXMyT29ZMEJhQ2RHU2J5dVZDUGwrOGdvMll2MUR4K0FkQVZEQVRjRWxHYzRjVUhxQ29GeER3M0JCWkRwRko1TERjb2Y0c1pSY09tWjNnOHA2WXVaMDN2UGdjdFF2bGNNUkQ2L0ZMQnZoelRjVTBMYW1iaWFNTlArVW5CMFltcTEyY01DcGVoZUQ0WFNzY3A0K2ZOOVVSbjNhZEVVR3pKYkxJanZlMDIzekFIWDdCN2tNaElZU095QzJNYUIyVmdxMEovbldxaWU3K0JubzI2TVMxL1lVS0lDb3YrNlFZM3hodWJQeUtLblo3TWxaVEwxV3hmQTRkM1BJR09XdG1KdDkyS09MQkNid2RYY2tjcW5URVIyQ3NrOVhwc1pOdXpUei9ZUjBaaDVnM2VRYllZRWlCek02cXlmeDFrempEYTZaUmUvd3R3QkFCbm5VclptcjhwbDlWOEZPUFJXVVMydjRqSHEwSVpUZk5BK2I1SEZROFpub0E0QlRYSUVsejZ4UldMTTdpLzZRMlhvenowUmtaTlRTMVZ3Y3VvMmxKUU1kMHRmbjQ4cmhXVTNBd0xFN2FOSDk1dWpVNWZPdUNKTWhKQW9NekVIdzJ2VGNRdHFCUjU4Z1Rid3hyWmJDUTVhbU9yWDJtZ0VUT1o2M2phQUhnQ1hPMStFeXREaytBL1FueHVpTGI1SktuY0hyNjQzaWhOOFJUOUM5d2VlQStjQUZSY2dYa1lIanNYZnhEZmFwaUM1dVVyVHpBeXkyWlBnKzhDQXdFQUFhTjRNSFl3SFFZRFZSME9CQllFRkdhdGhzaWpwU1FhTmh3UWlncngzVklzeUJ4Q01BOEdBMVVkRXdFQi93UUZNQU1CQWY4d0h3WURWUjBqQkJnd0ZvQVVaNHE2c3VwSUhIcjFPMmczSjNJRzY1Rmp5MU13RXdZRFZSMGdCQXd3Q2pBSUJnWXFoWEJPQVFFd0RnWURWUjBQQVFIL0JBUURBZ0VHTUEwR0NTcUdTSWIzRFFFQkRRVUFBNElDQVFCRytrUHM4bGZrWXZoNkhQdU5RQlNqcXpXVDBsL1l5RXcwSzdLZFduUTA2ZWVlV1lLamFGVFE2Y0RJUDB1Y1FxM1I0Y3pKOFFXL1RCSkZnSTk1UlUxTFY0Wit1ZGJ4eEcxNU9qSk9iWUl6dHQwRFU0RXJ3eWYyckRFSmVFOEhTeGl1ZDBmdlllWmRxWlFlZDIxTi9ZZFZSeVI4U0RwSENYUFBvbVl4YjFWeWZuemJuM0F2QitZcHBYWVFZQVpka0ZlOUZ3NUZWY2x2Mlk5TUQwRENGY05rMHZmYW83bEJPWkRFZkNKV042Nnh2SHRPK3dMQzZGald2VG40N3ppcTlnbXk5WmV5Z1pTRExheGt0NFMzSDZpalBzeEwrZHVrdXAvSnpuVHJlMnk4VkhnUGRWamU3QjhBL2diT0VaWXY1UElKYUtTZmMwZFg3WFd0dXBPeTFIMC9xSXdQOVB5bHBIZjVjZzRJZ3BxclphWktTamxvYld4aVA5UTlSYWlOSkNUSlp2SU80d1ZxQTF0aUdXSXJ0a0xIeGZYbnVZb0k0ZmF4NVRtSjc5d29EbmRzdlNsejkzRlkwTFdtYS94NlpWNzlseGpieDgySUxVNHN2bGxOWlBUMi9WY0lQNk5SZlNwMmFSMXBZeEJ0c3piVS9FUzhvd0Q0em5Tb092VFgzTC9yYWIzQVo4VUJOWTEzNFJxaXpGc09ROHhJem1jbTE0eWt5bFRmd3RJTW1ObWVKTnViR3JpRmVlQnhUM1FiQ3hzMEJhZnNrRW1IYURib1FnN1VndkQ0N2RiSXIxMzQvK201WU5rVkdnbUY3R05pdm1sV0lYd0FpczFYQjl3MXBtbXp0RXpON2ZxaVlKbnp2QVA1YWthcjlicW80Z1Z5clNOQXdsck9rUVRFMHc9PTwvWDUwOUNlcnRpZmljYXRlPjwvWDUwOURhdGE+PC9LZXlJbmZvPjxPYmplY3Q+PGJhbmtJZFNpZ25lZERhdGEgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cuYmFua2lkLmNvbS9zaWduYXR1cmUvdjEuMC4wL3R5cGVzIiBJZD0iYmlkU2lnbmVkRGF0YSI+PHVzclZpc2libGVEYXRhIGNoYXJzZXQ9IlVURi04IiB2aXNpYmxlPSJ3eXNpd3lzIj5TbUZuSUhOcFoyNWxjbUZ5SUdSdmEzVnRaVzUwWlhRZ0lrdEpRVUlndzRWeWMzSmxaRzkyYVhOdWFXNW5JREl3TWpBaUlHMWxaQ0IwY21GdWMyRnJkR2x2Ym5OdWRXMXRaWElnT1RJeU1qRXhOVFUxTnpRME1UWXpNVEkyTVM0PTwvdXNyVmlzaWJsZURhdGE+PHNydkluZm8+PG5hbWU+WTI0OVEwZEpJRk4yWlhKcFoyVWdRVUlnWENzZ1UyTnlhWFpsTEc1aGJXVTlVMk55YVhabExITmxjbWxoYkU1MWJXSmxjajAxTlRZek16Y3lNVGt4TEc4OVUzZGxaR0poYm1zZ1FVSWdLSEIxWW13cExHTTlVMFU9PC9uYW1lPjxub25jZT5JSFM0NUZZQmZsR1lzc2xQeCtselAzTldvdXc9PC9ub25jZT48ZGlzcGxheU5hbWU+VTJOeWFYWmw8L2Rpc3BsYXlOYW1lPjwvc3J2SW5mbz48Y2xpZW50SW5mbz48ZnVuY0lkPlNpZ25pbmc8L2Z1bmNJZD48dmVyc2lvbj5OeTR5TVM0dzwvdmVyc2lvbj48ZW52PjxhaT48dHlwZT5TVTlUPC90eXBlPjxkZXZpY2VJbmZvPk1UUXVOQT09PC9kZXZpY2VJbmZvPjx1aGk+dk0zOEpTblRtUUMySFB6c3pVRXd5UWtsNnhnPTwvdWhpPjxmc2liPjA8L2ZzaWI+PHV0Yj5jczE8L3V0Yj48cmVxdWlyZW1lbnQ+PGNvbmRpdGlvbj48dHlwZT5BbGxvd0ZpbmdlcnByaW50PC90eXBlPjx2YWx1ZT55ZXM8L3ZhbHVlPjwvY29uZGl0aW9uPjxjb25kaXRpb24+PHR5cGU+Q2VydGlmaWNhdGVQb2xpY2llczwvdHlwZT48dmFsdWU+MS4yLjc1Mi43OC4xLjU8L3ZhbHVlPjwvY29uZGl0aW9uPjwvcmVxdWlyZW1lbnQ+PHVhdXRoPnB3PC91YXV0aD48dG9rZW4+dG9rZW4tbm90LXVzZWQ8L3Rva2VuPjwvYWk+PC9lbnY+PC9jbGllbnRJbmZvPjwvYmFua0lkU2lnbmVkRGF0YT48L09iamVjdD48L1NpZ25hdHVyZT4=


Online Certificate Status Protocol (OCSP) Response:
  

MIIHYwoBAKCCB1wwggdYBgkrBgEFBQcwAQEEggdJMIIHRTCCASShfTB7MQswCQYDVQQGEwJTRTEeMBwGA1UECgwVTm9yZGVhIEJhbmsgQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MTY0MDYwMTIwMTcwNQYDVQQDDC5Ob3JkZWEgQ3VzdG9tZXIgQ0EzIHYxIGZvciBCYW5rSUQgT0NTUCBTaWduaW5nGA8yMDIxMDIwOTEwMzUwMFowXDBaMEEwCQYFKw4DAhoFAAQUEQ+CGjW08iANzMN7+C4OpY7FvUcEFM5oU7vGM+6Cb9SFu2ef8fKZEWRnAggd43efid0Fv4AAGA8yMDIxMDIwOTEwMzUwMFqhAjAAoTQwMjAwBgkrBgEFBQcwAQIBAf8EIGtY+mwnNe+YBlqAZMKv++oMTDMtB4HfI/drgUAxc6gvMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAA4IBAQBXBmzzAoWOXu91YQsqV5onrvAxFkcNSsTxwLw/XU3VPcu7o0oZV894EgvgQmYXAOV+HAwObOPjB57/ydk9rAWoB9/thY137VkM4ThvBS8F6GX2Dp4AFx+JCH+pZGy5gUCgNObD2MfLixUp+RulmB7d/IVXroS+R02DhQiPEG8g168P7tZg0xw6VlY/RDIgUGTZ5Wc9S+YN9kX7J833CiFZ47D/EFkcEDZEvzZVFuhDYr3DG04enRk0uoENQTzMZ5jl9CGLYtdPDeSdKGSkoSu/0q1HsfAWSilWB/sRQ+AvCUH84shiRx2t59e1EKLQkSi4RgiFk+DeKt0ybKMx+dpgoIIFBTCCBQEwggT9MIIC5aADAgECAghPENpbvV2zXjANBgkqhkiG9w0BAQsFADBuMQswCQYDVQQGEwJTRTEeMBwGA1UECgwVTm9yZGVhIEJhbmsgQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MTY0MDYwMTIwMSowKAYDVQQDDCFOb3JkZWEgQ3VzdG9tZXIgQ0EzIHYxIGZvciBCYW5rSUQwHhcNMjAxMTA4MjMwMDAwWhcNMjEwNTA5MjE1OTU5WjB7MQswCQYDVQQGEwJTRTEeMBwGA1UECgwVTm9yZGVhIEJhbmsgQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MTY0MDYwMTIwMTcwNQYDVQQDDC5Ob3JkZWEgQ3VzdG9tZXIgQ0EzIHYxIGZvciBCYW5rSUQgT0NTUCBTaWduaW5nMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAo0RQoSi+9WY3/+S2UhNO8Fy1bxfPYeM566V+KUEWh0SCIJgbFqX/rBh3HNm1GMs9E+ZUgaKDFeDMV9gI8FOid1yG+yd1j4clK0c0CkujvFBaU1dEYk/peRckpsEINwta6n057G7UV5gJwV14+jSzniuUNu1zpXSBdrI4mTCRaLEYNAqjpy5nzyKN3WVaQY7zghlOTJmVoth0/cr+cY9b5uRZRoOvwNZrQE1si7+fp7yNrQZ+A8KyUP6b/9bNxg+5e4RYtzKCq7tf6h9Vg2BNKl/50tot83ltCPjG6wWDZrVGNRK3aMSxwjnGKsWZ5WWzZSkznLyLO/iI04rwGNa3iwIDAQABo4GRMIGOMBMGA1UdIAQMMAowCAYGKoVwTgEBMBYGA1UdJQEB/wQMMAoGCCsGAQUFBwMJMA4GA1UdDwEB/wQEAwIGQDAPBgkrBgEFBQcwAQUEAgUAMB8GA1UdIwQYMBaAFM5oU7vGM+6Cb9SFu2ef8fKZEWRnMB0GA1UdDgQWBBS/3rd6HbovxDpKhyW1YCsofL6dTjANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAxEt2eaBrv2HEl7ld6MBC4VX/1nT6e+JNoBUFMgpnmbssZviy7nxOMEquM/rhNkUJcM5pfsYQZVTQjHOAIznb8W1vC/u9pFt9LY532D7fkA4tnAFUjomYrUw0+iI4r5mtQ4g7m/6sZVm4s6UfJlnLRoIe1eRlD3fmBEHWf9/oARJPsqSeRtcfgEjFem4X75XkGqzKWl/vCc1CvRnJCKAIUbqT8JiKFXD1p4R7nrXBmFX+HpkVnNXCh6nmiean+HRxCYs1u4tfjQMpcdkbBNEIZ9k5kLo93BbVpv3Z3Liw1g4VTPeZO6QV0VXx6iEMaf6zE5mgA7U6P6AgpolKDZO2A85oqVFcYf0MFprjiHHmTCQhjj6d7P+55gv2p35rOw3kzAogNzQXFsdQ+Vq65h0jXXb+aCfDLTYge6hD+zduWz4KveiEbFf1//nNx3VI4JVx5YupnMXwokBwDR+ZBFX7rmai0cpFyng8RvjhgJmf16j1YGkGj+6T5c2TsP0qFOLM68DTLpYALKrDobWtYI++uXN6N3RPhFcnoMrS/j8E3RsQAyji1zo7w93U8x713/JIFGoMkucbjFYLgD5LB8PvJhqotqCQyRLeE87/7NSNiPIqzVnOBvNqVKEkidFt06u8vZeWWZstz0bBrn6OqPk8UQ9LGnMoBxBQKfB1srLZpv8=




      

    

		2021-02-09 10:46:46.659239 UTC ±4 ms		2021-02-09 10:26:43.777414 UTC		
      163.116.168.118
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.150 Safari/537.36 Edg/88.0.705.63
      
    		
      
        The party Kristin Ekblad (KE2) opened the view to verify their identity before viewing the document.
      

    

		2021-02-09 10:46:55.054378 UTC ±4 ms		2021-02-09 10:26:43.777414 UTC		
      40.94.96.33
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.150 Safari/537.36 Edg/88.0.705.63
      
    		
      
        The party Kristin Ekblad (KE2) opened the view to verify their identity before viewing the document.
      

    

		2021-02-09 10:47:00.06353 UTC ±4 ms		2021-02-09 10:26:43.777414 UTC		
      163.116.168.118
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.150 Safari/537.36 Edg/88.0.705.63
      
    		
      
        Kristin Ekblad (KE2) verified their SwedishBankID identity through CGI  to access the document. 




Data returned from CGI:
  
Name: Sofia Ingrid Kristin Ekblad
    
ID number: 
  197508181406

  
  
  
  
  
    
IP: 83.253.77.212
  
  
  
  
  
  





Signature: 
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Online Certificate Status Protocol (OCSP) Response:
  

MIIHrAoBAKCCB6UwggehBgkrBgEFBQcwAQEEggeSMIIHjjCCATehgY8wgYwxCzAJBgNVBAYTAlNFMSgwJgYDVQQKDB9TdmVuc2thIEhhbmRlbHNiYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMDc3ODYyMT4wPAYDVQQDDDVIYW5kZWxzYmFua2VuIEN1c3RvbWVyIENBMyB2MSBmb3IgQmFua0lEIE9DU1AgU2lnbmluZxgPMjAyMTAyMDkxMDQ3MDBaMFwwWjBBMAkGBSsOAwIaBQAEFFVE5C58uLPfICg573gLrEDjzXckBBQc9eiGDvlOVOtCX+oMbwNoZFX+iAIIT8f8OUplzKKAABgPMjAyMTAyMDkxMDQ3MDBaoQIwAKE0MDIwMAYJKwYBBQUHMAECAQH/BCDIAWXH73taEYxfhB3RpuuJJk/Z5q4w4thrJ9U9XCDMUjANBgkqhkiG9w0BAQUFAAOCAQEAkwRvDXOFUjUKaZThLn+7a92xTVgvQKzum873HyxYEYZhYj7FY8/hKjcSY4XLK86yK+qSkIZ81oclCjOlUUGbWCnkmVBvNnjCTGwg7li3nno8t5CTynkP8m80lVZCYFEDnW8LgO+xdKDy3uhJw33e/CaMm1MHGQJIOYqyVLEjao7Zbt8khmGpD81zkUmeweUB5zAKsL5jK7+Ydb1e8VX99Xo3tn+SdhCpPwEqJriFxRY+SnVeI/I+Tdso7miZPtlcxdvcz/omE3HMAbTk5nalam8KfYxyRvM2YmlezoPJ4mNV0Ra9LtNK14RvoSZLyoEAD61OTubsUBUAXvBx+PVeCqCCBTswggU3MIIFMzCCAxugAwIBAgIINp3uz62f3v0wDQYJKoZIhvcNAQELBQAwgZExCzAJBgNVBAYTAlNFMSgwJgYDVQQKDB9TdmVuc2thIEhhbmRlbHNiYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMDc3ODYyMUMwQQYDVQQDDDpTdmVuc2thIEhhbmRlbHNiYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpIEN1c3RvbWVyIENBMyB2MSBmb3IgQmFua0lEMB4XDTIwMTEwODIzMDAwMFoXDTIxMDUwOTIxNTk1OVowgYwxCzAJBgNVBAYTAlNFMSgwJgYDVQQKDB9TdmVuc2thIEhhbmRlbHNiYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMDc3ODYyMT4wPAYDVQQDDDVIYW5kZWxzYmFua2VuIEN1c3RvbWVyIENBMyB2MSBmb3IgQmFua0lEIE9DU1AgU2lnbmluZzCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAK+MVRRfypDstDqpMnTn1o82sxZgNqwUyoOc1PsuuqJcuMw7yAVxzAbP7+qso1ypzqBeqcWfeh0anEYZHqEETUrB2citp6QjhssufvHMPi6Lasq/+OCsuLC3M3ISzBdpdLUpVNesu5WAO7n0GidWDqVL47lXB3NnCX9YjXv8wjcZLMlbyHq2fj09iyaX5cgsb7IDsri/I0mqkoWpDe5wwOk7ekaMf9n+80/i4khl+Bp5rRGTWxyb4z3efsm7oOpVt0/wONORozg28ALXe9P32Iiw7fL4bkXoM+GKskkoP20kCXF1ltTYV+Yc7z0nmml+0H1nyNxp/cxqmjKCl0wKJdMCAwEAAaOBkTCBjjATBgNVHSAEDDAKMAgGBiqFcE4BATAWBgNVHSUBAf8EDDAKBggrBgEFBQcDCTAOBgNVHQ8BAf8EBAMCBkAwDwYJKwYBBQUHMAEFBAIFADAfBgNVHSMEGDAWgBQc9eiGDvlOVOtCX+oMbwNoZFX+iDAdBgNVHQ4EFgQU7HvPEwQRqsv6oq6kZ2KxSxpkTa8wDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBAGWoplcjkhtGO7OXB6RS5memO/9D2HuGzZ2FQQq8DzbaW/9JQ2YVA9fYeyREVvuZytstXXG1mT412io/rxAGeD3DCmz+15w3Gax07RAckgBag1ACVPkK6T1d1hOcQ/BOtoSY8oon4i5koXWgjnx9eyrK3m/WRImgrEPR2S7Kxy98pTrsqh2ckwpDQflR/jMdJu1NAgfnFGPW4aDpEAcUf8/SYc2cOlzsKc3ZaOFqxb72hDNsOwKKYi9eKrSzX1yvr/0TW+bZd4PRiv235XbZMJbHI1YqIPpefneeC5FbpZm1RxqUSu+OXjYECwE/ZAIepgEZlrCQAXauKHAD/9nCS5/37AAPHWaV6VR9662QLhAOdUVcfykj8ue6gnUlHwoRtnojZQU4xgk8DGym+cK9ZsfUCrrQ27ivEHWjiMFIQLXmFpwYMHh8gO2yVaWcrImbPGtQa0Jqq/6WBny++2erz8Wqysc/NHoyFqcLBGtdPg1FCNKndA7qYJ7dJBssYvVxsfJxHuAYbqlZGjS2Avwzk3PN6L5Fxv+jYlNjxn2foOW6/2M0+OpO/RkeC8ud4Cg9zxClHYH7Jqctxa9Ov2aR5vp0ioqB/or0PHJ2ryFmgQPDOoikEU5SYdIVqLe3alZQtPEWVMppBA8NuX7vO+0f0+TX8GCbD/4lWbjd2hRriZjc



      

    

		2021-02-09 10:47:00.774857 UTC ±4 ms		2021-02-09 10:26:43.777414 UTC		
      163.116.168.118
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.150 Safari/537.36 Edg/88.0.705.63
      
    		
      
        The party Kristin Ekblad (KE2) opened the document in Scrive eSign’s online interface to sign documents.
      

    

		2021-02-09 10:48:11.696213 UTC ±4 ms		2021-02-09 10:26:43.777414 UTC		
      163.116.168.118
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.150 Safari/537.36 Edg/88.0.705.63
      
    		
      
        The signatory Kristin Ekblad (KE2) signed in the signature box “Signatur 10”.



The box’s placement in the Main Document:		Page		X		Y

		97		0.527		0.508




      

    

		2021-02-09 10:48:18.441777 UTC ±4 ms		2021-02-09 10:26:43.777414 UTC		
      163.116.168.118
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.150 Safari/537.36 Edg/88.0.705.63
      
    		
      
        The document was signed by Kristin Ekblad (KE2) using SwedishBankID through CGI as the authentication method. 




The text signed in the SwedishBankID client was:


Jag signerar dokumentet "KIAB Årsredovisning 2020" med transaktionsnummer 9222115557441631261.






Data returned from CGI:
  
Name: Sofia Ingrid Kristin Ekblad
  
ID number: 
  197508181406

  
IP: 83.253.77.212














Signature: 


  PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiIHN0YW5kYWxvbmU9Im5vIj8+PFNpZ25hdHVyZSB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC8wOS94bWxkc2lnIyI+PFNpZ25lZEluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiPjxDYW5vbmljYWxpemF0aW9uTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvVFIvMjAwMS9SRUMteG1sLWMxNG4tMjAwMTAzMTUiPjwvQ2Fub25pY2FsaXphdGlvbk1ldGhvZD48U2lnbmF0dXJlTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMS8wNC94bWxkc2lnLW1vcmUjcnNhLXNoYTI1NiI+PC9TaWduYXR1cmVNZXRob2Q+PFJlZmVyZW5jZSBUeXBlPSJodHRwOi8vd3d3LmJhbmtpZC5jb20vc2lnbmF0dXJlL3YxLjAuMC90eXBlcyIgVVJJPSIjYmlkU2lnbmVkRGF0YSI+PFRyYW5zZm9ybXM+PFRyYW5zZm9ybSBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnL1RSLzIwMDEvUkVDLXhtbC1jMTRuLTIwMDEwMzE1Ij48L1RyYW5zZm9ybT48L1RyYW5zZm9ybXM+PERpZ2VzdE1ldGhvZCBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDEvMDQveG1sZW5jI3NoYTI1NiI+PC9EaWdlc3RNZXRob2Q+PERpZ2VzdFZhbHVlPndpWWF3QzhKV0hLWndtTjNjVTNsc21PY3BjWWNRcWMyZmNSamRybUJzNGc9PC9EaWdlc3RWYWx1ZT48L1JlZmVyZW5jZT48UmVmZXJlbmNlIFVSST0iI2JpZEtleUluZm8iPjxUcmFuc2Zvcm1zPjxUcmFuc2Zvcm0gQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy9UUi8yMDAxL1JFQy14bWwtYzE0bi0yMDAxMDMxNSI+PC9UcmFuc2Zvcm0+PC9UcmFuc2Zvcm1zPjxEaWdlc3RNZXRob2QgQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAxLzA0L3htbGVuYyNzaGEyNTYiPjwvRGlnZXN0TWV0aG9kPjxEaWdlc3RWYWx1ZT5Jb29POCtmUTdKSTdPZktVZzBKSm81SlZLMUtDbURiRER3QTZPMDFONk93PTwvRGlnZXN0VmFsdWU+PC9SZWZlcmVuY2U+PC9TaWduZWRJbmZvPjxTaWduYXR1cmVWYWx1ZT5FZ01HaEtsdGhpVG9pajgrK24yalNKM1U1bGpOVm9wNG9pSW52SmRiTk14L0F4NmY1UWcwS1pvMzJGRElTbitBbEZvUWREc2Q4Y29JWUxQRWx5VHZLUUoxZ1JCbVFwQzdZTTZVaFFtWUhQR012K09kWjlzVzZDRWdIeXhjbysxNUY4UlRZN3hVUnpxK29KcFQxdGhpMmFlSjdWTGtGVENsMUY5Ym5MSDNkNjhxNjhCelZiNFZrS01hclVpamhTTUE1VUVINHZMK3Q0VE9lZDVIV2pzSzdqOGpzelJYdHpNQWNlQi9CUW55dzRwRlh3S2U3dVZkVFFmM0lMYVY0YWdzNzBtWWh1MUtDV1FpSkFNVzZxUnkvUFZ2TTZNMlN3MUJINTdIUVdyV2ZISzN4Y1RBNGhiQzVMbFo4K1c1WHc1MzZwSDM0em5jaXJBOWdZV0tZa0FFZWc9PTwvU2lnbmF0dXJlVmFsdWU+PEtleUluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiIElkPSJiaWRLZXlJbmZvIj48WDUwOURhdGE+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGcERDQ0E0eWdBd0lCQWdJSUxtbkxlWFkxSmNZd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRUxCUUF3Z1pFeEN6QUpCZ05WQkFZVEFsTkZNU2d3SmdZRFZRUUtEQjlUZG1WdWMydGhJRWhoYm1SbGJITmlZVzVyWlc0Z1FVSWdLSEIxWW13cE1STXdFUVlEVlFRRkV3bzFNREl3TURjM09EWXlNVU13UVFZRFZRUURERHBUZG1WdWMydGhJRWhoYm1SbGJITmlZVzVyWlc0Z1FVSWdLSEIxWW13cElFTjFjM1J2YldWeUlFTkJNeUIyTVNCbWIzSWdRbUZ1YTBsRU1CNFhEVEU1TURJeU5USXpNREF3TUZvWERUSTBNREl5TlRJeU5UazFPVm93Z2VreEN6QUpCZ05WQkFZVEFsTkZNU2d3SmdZRFZRUUtEQjlUZG1WdWMydGhJRWhoYm1SbGJITmlZVzVyWlc0Z1FVSWdLSEIxWW13cE1ROHdEUVlEVlFRRURBWkZhMkpzWVdReEhUQWJCZ05WQkNvTUZGTnZabWxoSUVsdVozSnBaQ0JMY21semRHbHVNUlV3RXdZRFZRUUZFd3d4T1RjMU1EZ3hPREUwTURZeFF6QkJCZ05WQkNrTU9pZ3hPVEF5TWpZZ01qSXVNemtwSUZOdlptbGhJRWx1WjNKcFpDQkxjbWx6ZEdsdUlFVnJZbXhoWkNBdElFMXZZbWxzZENCQ1lXNXJTVVF4SkRBaUJnTlZCQU1NRzFOdlptbGhJRWx1WjNKcFpDQkxjbWx6ZEdsdUlFVnJZbXhoWkRDQ0FTSXdEUVlKS29aSWh2Y05BUUVCQlFBRGdnRVBBRENDQVFvQ2dnRUJBTVpaTFhLcCtLYVkyUTVydUZvNHdUVzNCNEFUbkFHVVA3NEFHT3Z1M2VrRmNVZHVpTFZjT0ZqSS9scjBrczN3bnJTMVNKQjliTmQ3TEFFT2gwSStreWNKYnVtTnl1dEVNWmdRWjRtNWliaGVoSjhXb3IvdVdxTlR5VmtJbmx3YjJYcU9tQmEzK1dLdnViaVZRUVBhS2dNMlZ0UnhkSDJyTW8xcHkzd2YweVZHWndCWGNrcXJkRVhpb2xKOG44MFBVSERzMDdkMlJtSFFnQmI5OTFOMTV2SlhrWHZCMFplaEI2ZmVVbzJXM2JFa2VVMzRuditXMGtDY1NqdVlGWjZSL1dNM1crVUo0L1VJbGpLZllRY0F2dUFkWndIUVlVMEErVVpyZGpGZ2xPN2UvM2dnVXVCZloxbCtMTldublQzMFpieUdsSmFLN1ZpZkdVQXdGNTNKQXJVQ0F3RUFBYU9CcFRDQm9qQTdCZ2dyQmdFRkJRY0JBUVF2TUMwd0t3WUlLd1lCQlFVSE1BR0dIMmgwZEhBNkx5OXZZM053TG5KbGRtOWpZWFJwYjI1emRHRjBkWE11YzJVd0V3WURWUjBnQkF3d0NqQUlCZ1lxaFhCT0FRVXdEZ1lEVlIwUEFRSC9CQVFEQWdaQU1COEdBMVVkSXdRWU1CYUFGQnoxNklZTytVNVU2MEpmNmd4dkEyaGtWZjZJTUIwR0ExVWREZ1FXQkJRUmlJd2x3KytGMThZcGd3YURCem9GbFcvTkpqQU5CZ2txaGtpRzl3MEJBUXNGQUFPQ0FnRUFOMjZydjI3WjhWd1N1bHUwUkNBMWZZODEzaVpnNkUyV3BBOWtxeXVCT240YllUaHltZnhRcW1yajdWS0ZtZUlIRnVJWUl1N1hhd1BpUms4V2FuZGdzWDg2K1pSNDVmYlg3bHprb0RKZ0pyWC9UbzFPeTdxTktIRWZ0d0RJQml4MUt0eTM0NlZ0b2h0cEp3a1lsdWtDNzc0Sjh2KzJTclBoNTJNbWF4Q29RcWt1NWJBT09sd1laSmhJaXgxRHlxN2VwanVWRnRYL3craHVNMHlWTm54M0QrTVM0eFNHdVcyLyswY0dJd2RFY3NmaDJkcktsVTV5bGhTK0l4WS8vSURoYmFqNk5tcitXZm9MdUprSWlPb3hZZWY0eGEwZ0RYbEJPeXI5cUhuNE1ySEEvUXR2UVVUVGl3QzVLYmRTRDNNdCtBbkRwZnFTVTFLYWxML1lDKythaWloWUdLR3dmVmlXbVU3QTBHRUZyNUhZKzNrZTd2NTdGRWZ1cnM4V0dtcmxaMjl5MHVBUEtMbDFZWTZwaytOU1VKOVNPaHBjcDI2U3VlZFVyKzlyUkpRcXJiU1hTWjY0L0lFUHpjOVVyU1c2TlVEaEtKTStXZnNkYkk3VVJRMU1jOHJkc0pxWHdRSzBZRVAvSHFTdTZWWkZsdjhyWWc4eDNCbzRjdlEycWUvazlMRGNTSHBEVnBlQ0FBcHFRR2xiV0lIYXZya0V1YmozNnNRQlFWUmNqRmI2bkJjOUNmeVlYNTlzS0hzSEZ4V1JIMFR4aTN4OWtnOG91ZW5EMzJaTmMwWkZQRWk0QXNWaTJ0UzZoTmZBS2Nqa3lZditYbUQxbnZNQTZBY3JsZS9yV0FqRVBSQ2ZVcXFGNjBuTkc2d3orRm42TzA1cXJiRmtNVXVxb094R1FNYz08L1g1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT48WDUwOUNlcnRpZmljYXRlPk1JSUdGRENDQS95Z0F3SUJBZ0lJZk16N0ovTncvUzh3RFFZSktvWklodmNOQVFFTkJRQXdnWWN4Q3pBSkJnTlZCQVlUQWxORk1TZ3dKZ1lEVlFRS0RCOVRkbVZ1YzJ0aElFaGhibVJsYkhOaVlXNXJaVzRnUVVJZ0tIQjFZbXdwTVJNd0VRWURWUVFGRXdvMU1ESXdNRGMzT0RZeU1Ua3dOd1lEVlFRREREQlRkbVZ1YzJ0aElFaGhibVJsYkhOaVlXNXJaVzRnUVVJZ0tIQjFZbXdwSUVOQklIWXhJR1p2Y2lCQ1lXNXJTVVF3SGhjTk1USXdNekUyTVRNd09URTNXaGNOTXpReE1qQXhNVE13T1RFM1dqQ0JrVEVMTUFrR0ExVUVCaE1DVTBVeEtEQW1CZ05WQkFvTUgxTjJaVzV6YTJFZ1NHRnVaR1ZzYzJKaGJtdGxiaUJCUWlBb2NIVmliQ2t4RXpBUkJnTlZCQVVUQ2pVd01qQXdOemM0TmpJeFF6QkJCZ05WQkFNTU9sTjJaVzV6YTJFZ1NHRnVaR1ZzYzJKaGJtdGxiaUJCUWlBb2NIVmliQ2tnUTNWemRHOXRaWElnUTBFeklIWXhJR1p2Y2lCQ1lXNXJTVVF3Z2dJaU1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRJQ0R3QXdnZ0lLQW9JQ0FRQ2FrT21jYWU1ajVPSjQ3c3pvNXVRaGQ2MnNSc2FHNTc2ajQxM0N1STFKNS9TVnFmajdMcTV0Qng2TnoxdHh1ZytDenE2OWUzdzE2aGpia0RYZW9pUm1QUHVPY0tpYVVXYVFqbDhjaXU1bWRoUU1RWGVSUWtPc01sY0xhVUJSZ3grWVhSWEl1ZmxiY2tzcm9hcENPOHJDUVRDUUxDdGMvS0dZSDBVMm4rNERLb2h3L29rVFVFSjVzVTVlaFJpa3JvRjc1Q1IyWWxyRlMvSGZ4MGlSQUdTYUkzNXVuN0ZWbzBmUGszbUh1SUFnMUNFTGhXeUgrMnplQmxFNFZpenc4blFPRW9qZ2g3MFNQTTdtdmh6RmxJM1J2TXQwZTMzcnJkNzc5d1JVV0xQY3N6V0JYcW1ENjZGTnAwd3pWSjBzVFE4VkZwV3FqcmVVNWR2cjBWdUtDWlZrRXBkc3UwYnlTaWR6T2dkekcwZGJBVzFJVzZtVVUxRzh5WDFmRzd6L2VpTXoveXh2UGJWWmtTUlhSOXVydm9aVlVtVE52N2huZ2FVRUlWbVVvUmc1K04rb2ltYUtPZW5WaHgybkpxL0tuY1d6QWRVWFl1M0FHSXVWclFjRTdBUHVBTExrNk9tVm85V3hqUTA0YVgvOUpZeWlNajRlNW14SVowMmFnNzlhRUVmUm5xSVlLeCsxRlk4STNaQlhzUnhXNDc2YS85U2RIdzNGcVVsU3RlZndBYWtrZnRRaUNqTzRlTWZEdnowaWVMWWFJS0FybVpQVVI1RGpDV3RURkZYMHhuNnBUY0lpK1JLT1lUbkVkdlZBdVI3Z0JmMlVSTlRkN0pLRSszbDA5cXFpNFRRV2JsQVpiMXVneW5rRXhQUzNmSjZRU293c2tpMlFPenhIWkxoeEVRSURBUUFCbzNnd2RqQWRCZ05WSFE0RUZnUVVIUFhvaGc3NVRsVHJRbC9xREc4RGFHUlYvb2d3RHdZRFZSMFRBUUgvQkFVd0F3RUIvekFmQmdOVkhTTUVHREFXZ0JTSWpGWkpCTTBTQTVxZFMxYVRoQ0xuc0FHZGpUQVRCZ05WSFNBRUREQUtNQWdHQmlxRmNFNEJCVEFPQmdOVkhROEJBZjhFQkFNQ0FRWXdEUVlKS29aSWh2Y05BUUVOQlFBRGdnSUJBRlpIOGNRVk9YSTN0dm1ZL2oxSlRPSUsxVk90emdZVkJVTmE0dFlOWUVoMXFGb041ZkpqNkVFY2VKdGZOZUhBbXVFRU9aKzVRZ056ZWNaN3NhcmVwNnF5QXdORmRSbzFvalFEdDBNaWJjSmRvTGRtazN6azR6NkFOY2FORk9lYm5GN2pqNC9pdkpTRnRRM0cxQ0owSThHL244Ulh2MW1WazR0SHB3Qk05aHF4UStMazA4Q0RrTGRrSnluWVByTW1LVmt3Y2tBSEd6MWc4aWUvbE5RY1hKYzhWanBZSHBkdktaQktJVTNWbHZndHFDLzUydHdoemhCQW56c3Q2UkdnMHZEbTJGTytxYkNNNHdYRmFmcjlNeGVvU2M3QWM0Mmh0VTlHTm9xWVh6dm1Na0U4QitDYVpPV3JyNHJmSFdjbWVpUENxTForWm5rZ0NuSHVmMzkvZHhHU0VENTd6S3ZzMVJFNk8yU2Jwd1BoN2hmTWczYUVpZnFpWXA1dmhUeGxqcGlJeDJiaExzYUNMT0hwaUVIREl2SkRrMjR6VmkzdEI5TFpBRVRyYW0yb2hEYm9wWWp1aEJrUk1Nb2xsMWdrckh4UUsyekFuZEJRczh4OXpkN0R2cFRCVUgzazZDMFc3Vmg3T2VMc0xENGtaRUtuR0lTY2x4TlMyNE5rMVc3S2lxcGZiSE9NY3MvcDUvVytaY3I3SkNnTlNqeTkrMnoxbHdzTWdFc0k2dk5KTjRXU2JuNlc3L0QzQmlwMDF1blF6dHVSdFAyYkRSM2NndjdQd2FqSUNvaWRPTHo0U2t5aFNXZmJHbEQ5VlBsb2VDK1NzamhHamUxNXFMTkwwT29yMkhkdUc5dWROQzJFcHdRRWwvR2xOM0ovV2VLVGtLZXoxR3lDQ1RmK0t0dFg8L1g1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT48WDUwOUNlcnRpZmljYXRlPk1JSUY1VENDQTgyZ0F3SUJBZ0lJWFU1NC93WU9jaTR3RFFZSktvWklodmNOQVFFTkJRQXdZekVrTUNJR0ExVUVDZ3diUm1sdVlXNXphV1ZzYkNCSlJDMVVaV3R1YVdzZ1FrbEVJRUZDTVI4d0hRWURWUVFMREJaQ1lXNXJTVVFnVFdWdFltVnlJRUpoYm10eklFTkJNUm93R0FZRFZRUUREQkZDWVc1clNVUWdVbTl2ZENCRFFTQjJNVEFlRncweE1qQXpNVFl4TWpJd05UVmFGdzB6TkRFeU16RXhNakl3TlRWYU1JR0hNUXN3Q1FZRFZRUUdFd0pUUlRFb01DWUdBMVVFQ2d3ZlUzWmxibk5yWVNCSVlXNWtaV3h6WW1GdWEyVnVJRUZDSUNod2RXSnNLVEVUTUJFR0ExVUVCUk1LTlRBeU1EQTNOemcyTWpFNU1EY0dBMVVFQXd3d1UzWmxibk5yWVNCSVlXNWtaV3h6WW1GdWEyVnVJRUZDSUNod2RXSnNLU0JEUVNCMk1TQm1iM0lnUW1GdWEwbEVNSUlDSWpBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQU9DQWc4QU1JSUNDZ0tDQWdFQWxNNFBhdk8zTm0xN0hiRkFoZWVSMzJsa0dJTXlDT2wxK0lzUWM2L1Q5WDN0NUJwRXFhakVkQlVNTm1XbExPRDFHSUdEZDBtVm9XVzJIZ3ZFTmcyK2oyYTVGd3l5Y0FTZEJUTXUzWHE3ZWdsQjA3MHdJSWVHSkJCcU5TR0hITHY3RG1BSzdyOXhLWDBpSUNLMDNqWjVGUWZlNWxXS2V5OVZmN1NwWlFUNGx5WHVDVk5wUHkweGlCMmFwLys2dHRoTndrbldleWRmZTlxVDVuTEVLU0w1bXBaQTZrNi85bVU0TGExT0grRVlCdDByWk9WZmZJc3grQ0JzRURZbXQ4NU4yTXN3aUwrWGtNelVoMEhQbDg2WHdEZlFlQllVU05GZXZpaHgxdHBaa0E5aDJFNTV4Q082QThSYmN6Yzd1WkFYTXNxSnVWb3E5YklqbjBZbWwyZE5lQ0dRMFp5NnFWZXo1MVkreVhnR1JqOWwzSXRENlVObjZsVU1YUG91a0ZISFFKb3ZJZzBrdFJhUU1kKy9nZ0VwZjVtRXpQZHZmVVdmNndxVmdYbUl0Vk9wQTFQQXgrTFB2ZC9SQWNRV2JlQlRJVXk1bk9Qc3BnT1lMZktHUGFBN3JyVTMzVXlpQmNTS1g4K3grRTVocEQ4aUp1czhib3Z4anNlUUVGa0JnQVpXdldMZkh1QmRJT2hNcUpEL1RXRCtQblJRNXN5eEZiRTIwNkdoNHBJTUxLWFJ0RWdsL2FaQVczQ1QzUTBqUDNDM0RjSFFIK2huNTdGYm5ibFo0dS9zMVpVTFF0TG5ETnk5cFpZMEkvT0RkMjVEYjgraFM1RlgvdEgwNjNZUVhNcWw0NEY1c1B1NEpYRFdwcXpFTDB3NzlVc0lqVlpsWjRKbmp2N1R6dmRkbnowQ0F3RUFBYU40TUhZd0hRWURWUjBPQkJZRUZJaU1Wa2tFelJJRG1wMUxWcE9FSXVld0FaMk5NQThHQTFVZEV3RUIvd1FGTUFNQkFmOHdId1lEVlIwakJCZ3dGb0FVWjRxNnN1cElISHIxTzJnM0ozSUc2NUZqeTFNd0V3WURWUjBnQkF3d0NqQUlCZ1lxaFhCT0FRRXdEZ1lEVlIwUEFRSC9CQVFEQWdFR01BMEdDU3FHU0liM0RRRUJEUVVBQTRJQ0FRQjZxN1kweS8yZmt3a3pTaUY0Vk8wWUpDS0FSVkRXUU45ZEJKWThSUVZIMVc1N3pnY1FsMFc0eXZKd1k0dVZGUFZOUmNWVVhsL3hqNnZYN3dyMzJIUFVLZkhHSytQR0o2OXYxUStYdG8veTNHczVWMUhCait1LzR1bU45L2xncXBwM0pyb0MraTQ3WjVUS2hqNGZmTi80L2lOS3Z2SVRxa2RCV2VxVUZFZE10cGVrWU9TQ20xbU1ITE5QamxDd1VHKzl4M3pPcUtLVkdhRUxRRTZabW5hdURra1VwYS9RblcxazJwSUs2Qit0c1lUbWpmaHFIS2V3OWdndnk2NmZKdUhrSWxGNEo1T0lhYUNWd1RITzUzbFAzbTd3V0l1T3JqTkxxS2lGZFBWQUVSSStzdENvalJONEtFMDBvTWFJOFd3UnVDQ2V3YkkrQlhwdFJYWVBvNXlDQUJSaldYcnNjSGRWY1ZpVWR5VXlYemNWUXdqZ2Q2eGROMTVxVEk5VjJYSG9pTkg4MGVuWTJFNWYvcWw3bG41OEdsM0FTT29hSTlrZG5pRXpvaktob2RKaFFqRFFYRnRHalhPRGJJUGlMYzRleW5iNzVjWEtLb1MzanpjVm1ISnY2TElqZUl3R1dKMXZIazZhZ09JUzk0ME5TTGhCOW9ydUZXL1Y3b2laTlVCSUhlS3hGNzRTOWFZZUV2Rjd0aUNlMklMN0hTWEJibG5yVzN0K1hobERnYWp2TVpBUUZqamhxRjIxQmt3d2FQclg5eVZjLzRLTThQektXL3pRZlBlREUrckVaMW1XV1dpSk5BZjZpMW5DOU04WGJCN0dhVFEzSUxNS0tpM3Q1UTkrc0c1VTRwQzdWdTJaT0sydHNtUlJIa1NIOXJ0dDQ0dnp4SndOc2RCclZ3PT08L1g1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT48L1g1MDlEYXRhPjwvS2V5SW5mbz48T2JqZWN0PjxiYW5rSWRTaWduZWREYXRhIHhtbG5zPSJodHRwOi8vd3d3LmJhbmtpZC5jb20vc2lnbmF0dXJlL3YxLjAuMC90eXBlcyIgSWQ9ImJpZFNpZ25lZERhdGEiPjx1c3JWaXNpYmxlRGF0YSBjaGFyc2V0PSJVVEYtOCIgdmlzaWJsZT0id3lzaXd5cyI+U21GbklITnBaMjVsY21GeUlHUnZhM1Z0Wlc1MFpYUWdJa3RKUVVJZ3c0VnljM0psWkc5MmFYTnVhVzVuSURJd01qQWlJRzFsWkNCMGNtRnVjMkZyZEdsdmJuTnVkVzF0WlhJZ09USXlNakV4TlRVMU56UTBNVFl6TVRJMk1TND08L3VzclZpc2libGVEYXRhPjxzcnZJbmZvPjxuYW1lPlkyNDlRMGRKSUZOMlpYSnBaMlVnUVVJZ1hDc2dVMk55YVhabExHNWhiV1U5VTJOeWFYWmxMSE5sY21saGJFNTFiV0psY2owMU5UWXpNemN5TVRreExHODlVM2RsWkdKaGJtc2dRVUlnS0hCMVltd3BMR005VTBVPTwvbmFtZT48bm9uY2U+UWVsLzJwWGh1cEYrQjdkV3RuNk1PemJ2Q3g0PTwvbm9uY2U+PGRpc3BsYXlOYW1lPlUyTnlhWFpsPC9kaXNwbGF5TmFtZT48L3NydkluZm8+PGNsaWVudEluZm8+PGZ1bmNJZD5TaWduaW5nPC9mdW5jSWQ+PHZlcnNpb24+Tnk0eE9TNHc8L3ZlcnNpb24+PGVudj48YWk+PHR5cGU+U1U5VDwvdHlwZT48ZGV2aWNlSW5mbz5NVFF1TkE9PTwvZGV2aWNlSW5mbz48dWhpPmRJaTQwWkVtS3NRVFRQdW8zd293ZnpidjFnTT08L3VoaT48ZnNpYj4wPC9mc2liPjx1dGI+Y3MxPC91dGI+PHJlcXVpcmVtZW50Pjxjb25kaXRpb24+PHR5cGU+QWxsb3dGaW5nZXJwcmludDwvdHlwZT48dmFsdWU+eWVzPC92YWx1ZT48L2NvbmRpdGlvbj48Y29uZGl0aW9uPjx0eXBlPkNlcnRpZmljYXRlUG9saWNpZXM8L3R5cGU+PHZhbHVlPjEuMi43NTIuNzguMS41PC92YWx1ZT48L2NvbmRpdGlvbj48L3JlcXVpcmVtZW50Pjx1YXV0aD5wdzwvdWF1dGg+PHRva2VuPnRva2VuLW5vdC11c2VkPC90b2tlbj48L2FpPjwvZW52PjwvY2xpZW50SW5mbz48L2JhbmtJZFNpZ25lZERhdGE+PC9PYmplY3Q+PC9TaWduYXR1cmU+


Online Certificate Status Protocol (OCSP) Response:
  

MIIHrAoBAKCCB6UwggehBgkrBgEFBQcwAQEEggeSMIIHjjCCATehgY8wgYwxCzAJBgNVBAYTAlNFMSgwJgYDVQQKDB9TdmVuc2thIEhhbmRlbHNiYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMDc3ODYyMT4wPAYDVQQDDDVIYW5kZWxzYmFua2VuIEN1c3RvbWVyIENBMyB2MSBmb3IgQmFua0lEIE9DU1AgU2lnbmluZxgPMjAyMTAyMDkxMDQ4MTlaMFwwWjBBMAkGBSsOAwIaBQAEFFVE5C58uLPfICg573gLrEDjzXckBBQc9eiGDvlOVOtCX+oMbwNoZFX+iAIILmnLeXY1JcaAABgPMjAyMTAyMDkxMDQ4MTlaoQIwAKE0MDIwMAYJKwYBBQUHMAECAQH/BCArPG/d3hIL5eNcuUjf6JVdqedDaEKt0ZLmIFcLcZjwXzANBgkqhkiG9w0BAQUFAAOCAQEAZnJnESQxYUzE3XW2BvzAcGyZpLHUuXfx5fcWn9GXnbSa8Gz5PMWVkDoN1u9Lva3jN60P6Ej8WBojy2ygkzZFrcsFh1hITcUvlnsJvBdPHnD+rP5K+l3qan2wMvQyOsl7WAMzumcJhwWJPvA9KLC2gnRlNWQfly1tH8/6sSlVezZpjbc6rKWIcG00k7QfQw8ea7i7t+IXcQDd0OvjUWMABxKWSHewLHANuOMQ/2Qw7rmEV0NhBFm5XlNh+v39ElmA+Y/zJ655jGOaLPGNvPrKfe7Yw2OsIO/g0BznQ8M9rx8MwEpMpXfY8oLFm/xu/J23XO8NwR7Hp2GNPwpNz86coKCCBTswggU3MIIFMzCCAxugAwIBAgIINp3uz62f3v0wDQYJKoZIhvcNAQELBQAwgZExCzAJBgNVBAYTAlNFMSgwJgYDVQQKDB9TdmVuc2thIEhhbmRlbHNiYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMDc3ODYyMUMwQQYDVQQDDDpTdmVuc2thIEhhbmRlbHNiYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpIEN1c3RvbWVyIENBMyB2MSBmb3IgQmFua0lEMB4XDTIwMTEwODIzMDAwMFoXDTIxMDUwOTIxNTk1OVowgYwxCzAJBgNVBAYTAlNFMSgwJgYDVQQKDB9TdmVuc2thIEhhbmRlbHNiYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMDc3ODYyMT4wPAYDVQQDDDVIYW5kZWxzYmFua2VuIEN1c3RvbWVyIENBMyB2MSBmb3IgQmFua0lEIE9DU1AgU2lnbmluZzCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAK+MVRRfypDstDqpMnTn1o82sxZgNqwUyoOc1PsuuqJcuMw7yAVxzAbP7+qso1ypzqBeqcWfeh0anEYZHqEETUrB2citp6QjhssufvHMPi6Lasq/+OCsuLC3M3ISzBdpdLUpVNesu5WAO7n0GidWDqVL47lXB3NnCX9YjXv8wjcZLMlbyHq2fj09iyaX5cgsb7IDsri/I0mqkoWpDe5wwOk7ekaMf9n+80/i4khl+Bp5rRGTWxyb4z3efsm7oOpVt0/wONORozg28ALXe9P32Iiw7fL4bkXoM+GKskkoP20kCXF1ltTYV+Yc7z0nmml+0H1nyNxp/cxqmjKCl0wKJdMCAwEAAaOBkTCBjjATBgNVHSAEDDAKMAgGBiqFcE4BATAWBgNVHSUBAf8EDDAKBggrBgEFBQcDCTAOBgNVHQ8BAf8EBAMCBkAwDwYJKwYBBQUHMAEFBAIFADAfBgNVHSMEGDAWgBQc9eiGDvlOVOtCX+oMbwNoZFX+iDAdBgNVHQ4EFgQU7HvPEwQRqsv6oq6kZ2KxSxpkTa8wDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBAGWoplcjkhtGO7OXB6RS5memO/9D2HuGzZ2FQQq8DzbaW/9JQ2YVA9fYeyREVvuZytstXXG1mT412io/rxAGeD3DCmz+15w3Gax07RAckgBag1ACVPkK6T1d1hOcQ/BOtoSY8oon4i5koXWgjnx9eyrK3m/WRImgrEPR2S7Kxy98pTrsqh2ckwpDQflR/jMdJu1NAgfnFGPW4aDpEAcUf8/SYc2cOlzsKc3ZaOFqxb72hDNsOwKKYi9eKrSzX1yvr/0TW+bZd4PRiv235XbZMJbHI1YqIPpefneeC5FbpZm1RxqUSu+OXjYECwE/ZAIepgEZlrCQAXauKHAD/9nCS5/37AAPHWaV6VR9662QLhAOdUVcfykj8ue6gnUlHwoRtnojZQU4xgk8DGym+cK9ZsfUCrrQ27ivEHWjiMFIQLXmFpwYMHh8gO2yVaWcrImbPGtQa0Jqq/6WBny++2erz8Wqysc/NHoyFqcLBGtdPg1FCNKndA7qYJ7dJBssYvVxsfJxHuAYbqlZGjS2Avwzk3PN6L5Fxv+jYlNjxn2foOW6/2M0+OpO/RkeC8ud4Cg9zxClHYH7Jqctxa9Ov2aR5vp0ioqB/or0PHJ2ryFmgQPDOoikEU5SYdIVqLe3alZQtPEWVMppBA8NuX7vO+0f0+TX8GCbD/4lWbjd2hRriZjc




      

    

		2021-02-09 10:51:41.680426 UTC ±4 ms		2021-02-09 10:26:43.777414 UTC		
      188.95.246.233
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.146 Safari/537.36
      
    		
      
        The party Ellen Bramness Arvidsson (EBA) opened the view to verify their identity before viewing the document.
      

    

		2021-02-09 10:52:10.98128 UTC ±4 ms		2021-02-09 10:26:43.777414 UTC		
      188.95.246.233
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.146 Safari/537.36
      
    		
      
        Ellen Bramness Arvidsson (EBA) verified their SwedishBankID identity through CGI  to access the document. 




Data returned from CGI:
  
Name: ELLEN BRAMNESS ARVIDSSON
    
ID number: 
  196410182965

  
  
  
  
  
    
IP: 84.208.122.166
  
  
  
  
  
  





Signature: 


  PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiIHN0YW5kYWxvbmU9Im5vIj8+PFNpZ25hdHVyZSB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC8wOS94bWxkc2lnIyI+PFNpZ25lZEluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiPjxDYW5vbmljYWxpemF0aW9uTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvVFIvMjAwMS9SRUMteG1sLWMxNG4tMjAwMTAzMTUiPjwvQ2Fub25pY2FsaXphdGlvbk1ldGhvZD48U2lnbmF0dXJlTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMS8wNC94bWxkc2lnLW1vcmUjcnNhLXNoYTI1NiI+PC9TaWduYXR1cmVNZXRob2Q+PFJlZmVyZW5jZSBUeXBlPSJodHRwOi8vd3d3LmJhbmtpZC5jb20vc2lnbmF0dXJlL3YxLjAuMC90eXBlcyIgVVJJPSIjYmlkU2lnbmVkRGF0YSI+PFRyYW5zZm9ybXM+PFRyYW5zZm9ybSBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnL1RSLzIwMDEvUkVDLXhtbC1jMTRuLTIwMDEwMzE1Ij48L1RyYW5zZm9ybT48L1RyYW5zZm9ybXM+PERpZ2VzdE1ldGhvZCBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDEvMDQveG1sZW5jI3NoYTI1NiI+PC9EaWdlc3RNZXRob2Q+PERpZ2VzdFZhbHVlPmlaamZtTUNlYVNIQ1F0Q0d2RHRXRVBCSW9zOE1FOWRzWFIxUmI4M2EzY0k9PC9EaWdlc3RWYWx1ZT48L1JlZmVyZW5jZT48UmVmZXJlbmNlIFVSST0iI2JpZEtleUluZm8iPjxUcmFuc2Zvcm1zPjxUcmFuc2Zvcm0gQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy9UUi8yMDAxL1JFQy14bWwtYzE0bi0yMDAxMDMxNSI+PC9UcmFuc2Zvcm0+PC9UcmFuc2Zvcm1zPjxEaWdlc3RNZXRob2QgQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAxLzA0L3htbGVuYyNzaGEyNTYiPjwvRGlnZXN0TWV0aG9kPjxEaWdlc3RWYWx1ZT5vNENLRWcyeTl5c0ppSk1UM2dmSnorMUpLdEkyNnUzWGIzSDhxUkJPdUxJPTwvRGlnZXN0VmFsdWU+PC9SZWZlcmVuY2U+PC9TaWduZWRJbmZvPjxTaWduYXR1cmVWYWx1ZT5DS1JJZVFoNlljbXRnZE16dXBvUEpGK0VTQVpNaVo0NEMyV2hKYzFDYy9FeXhRWTNZbjRPYmR6eHNIRHpleFBGdmFTOXdPd29iKy9GbjhGajVjOStEcGNPWHdwdjA1UFhrUy9xcnIzMW9IaXhaV1JGeVRKbml4SlJuYUY0RXhIUGN5N0VnNVdEbThGcUlsekdneGpEaHd5Q2NDK09Sa3JWUlpJdjN1VDdDWFRzZ3NQZWl2MVhOWWlWYUpYOUVzQU03VUQvUitLNHVrVE85VEhjbnIrS2huOVd2SEoyaDlYc1B1UWdQclBaNWtzSnFoYVdmZUc0Tzh2ZHFCNHZDRERlQ1QyZlJ4MXNmSk16Rk83VSt4RHQ2NzRVODF4YnJhblRyNEZpRm9RanpnWUdXTzhrTndyMVNDMTlSb2I2TmlpOUUrOGdhMDU2YlRwRHhYQis1dzBvNXc9PTwvU2lnbmF0dXJlVmFsdWU+PEtleUluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiIElkPSJiaWRLZXlJbmZvIj48WDUwOURhdGE+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGampDQ0EzYWdBd0lCQWdJSWZpcjU0UzNrdmFNd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRUxCUUF3ZlRFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1UwVXhNREF1QmdOVkJBb01KMU5yWVc1a2FXNWhkbWx6YTJFZ1JXNXphMmxzWkdFZ1FtRnVhMlZ1SUVGQ0lDaHdkV0pzS1RFVE1CRUdBMVVFQlJNS05UQXlNRE15T1RBNE1URW5NQ1VHQTFVRUF3d2VVMFZDSUVOMWMzUnZiV1Z5SUVOQk15QjJNU0JtYjNJZ1FtRnVhMGxFTUI0WERURTVNRGt3TWpJeU1EQXdNRm9YRFRJeU1Ea3dNakl4TlRrMU9Wb3dnZWd4Q3pBSkJnTlZCQVlUQWxORk1UQXdMZ1lEVlFRS0RDZFRhMkZ1WkdsdVlYWnBjMnRoSUVWdWMydHBiR1JoSUVKaGJtdGxiaUJCUWlBb2NIVmliQ2t4R3pBWkJnTlZCQVFNRWtKU1FVMU9SVk5USUVGU1ZrbEVVMU5QVGpFT01Bd0dBMVVFS2d3RlJVeE1SVTR4RlRBVEJnTlZCQVVURERFNU5qUXhNREU0TWprMk5URkFNRDRHQTFVRUtRdzNLREU1TURrd015QXlNaTR6T1NrZ1JVeE1SVTRnUWxKQlRVNUZVMU1nUVZKV1NVUlRVMDlPSUMwZ1RXOWlhV3gwSUVKaGJtdEpSREVoTUI4R0ExVUVBd3dZUlV4TVJVNGdRbEpCVFU1RlUxTWdRVkpXU1VSVFUwOU9NSUlCSWpBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQU9DQVE4QU1JSUJDZ0tDQVFFQW9LN1V5cGFwSFhDNlc1Q1BDWFZVQWhVaDd6Ty9raUpZRzM4aUdLV3pYU2xPN3FUNW9MOUpGMFRncUo4T2Z4bzB5Q0xyY2gvcUNZUXBib0tjVzEvQy93R09teHJ4SkpweGlROVV5d0ovenZzNXJJTlBHQ0NXYlVlcVJkeWJaYzA4VGRnR0NQS3JxTWc5VmdhSXdhNXAya3RicGpUNGFHYUFEbGE2KzhBVUd0RVFaRUFaaTlRNFRPK1I4dHhkVndPL3VJTTZQS0RCVFdtREI3MGJtRVNBQW50MndScGxaNVdUK0Z0MFozREhRMjRUVmpUNzJMaG9hanVOejFHVVhzTDFPUDlUZjl4S3B2enIzNGZCcGtlWHFiVzNrQy9JTXRTV09Rbk85MGQyNGRqQWNrVmxYZHdNUUYwM3lLRDZld1hvRlBpN1RZOVloVXFFRlBpc1RQSnBLUUlEQVFBQm80R2xNSUdpTURzR0NDc0dBUVVGQndFQkJDOHdMVEFyQmdnckJnRUZCUWN3QVlZZmFIUjBjRG92TDI5amMzQXVjbVYyYjJOaGRHbHZibk4wWVhSMWN5NXpaVEFUQmdOVkhTQUVEREFLTUFnR0JpcUZjRTRCQlRBT0JnTlZIUThCQWY4RUJBTUNCNEF3SHdZRFZSMGpCQmd3Rm9BVWh5d0JqZUNxdmsyWDdlTW1mWUR1OGxqRGxqa3dIUVlEVlIwT0JCWUVGSG9ZOTdZaTNzRVN2TkFML3BJV0FwYTM5b0lnTUEwR0NTcUdTSWIzRFFFQkN3VUFBNElDQVFBOG5IQVZWR2ZzV1VPNHFxcy9YQnd2aDRJM0ZhQnkyWU9KUU1wTUEvZitXbXdGNGtlbElxTzFPR250UGZ1elJsRGJJTU5aRnVWVFMvd0l4UnAweENGc3VoekNlNGVROEVmZ0VRS1E0T2JhS0hIaExGMXJNblZsY2FCZXN1TmNsVTd2QWdCdFlzQzRnTkNOSXY4OGFaaDVvQktqWEtMWHZKOUI1bFkzVm43d2tiQnNybjdyZUlzL3dZSTNSblR5azRvaEk1MkZCRElDenVnK1VMakI4ZGtFM2NaeXFHOXpYSjlQNjIvODkyNGRHTCtYVUQ3b2N3QzBwSmpCb2QzSjlsdldhK2xMOUZQM1VoM0hTUEZCdGVOOWg2UGp3WTkrbGVYblVKa2NTN0ZBZzd0SXdSQUxzQ2JiM0pEZXppOUgrTkNNR0JUSVMrazY1ZGhnRkEwZnkrejNlK09kYjJrSzlCa1p1SVUxTlJ1a2UxZGtIOURyNEJjWGRSc2hNRWlnQzlwRjVTVndtWmo0R1FOUWVKM29Ya1BoT0J0c3BpemhLMDZtdGZHOEFJSlRsb080SUV5cmsxcVR4NmorT2c1M3B5bGJhS0wrTmUwZjdGUU5XTUlpcGxkV0hQLzh0c1Q1QjdKbEVEK21hZXRlcVV5OFlWanFPZzhUWHhkMnZjUDYxWndoQXVvNVoydUU0bDd4cDRHWWVTQVo2SlZ6V3owV3E5VGdSTzVWQWduYXNMblpuT09DaXlBSjcvQ3oybW1RSmNpVWNmcnNnVnNHNk85THNSdkc2S2pmeW8vcnRrWlllbU5US28zdkxYY2hJQVE4ck5XbWZzVlVVSXFXNEJKK0NDR09sZThxQW5peDJ1Ri8xZExZVi9WOFo3RzZmcERsSTFmSEcveXZsdWNEZFE9PTwvWDUwOUNlcnRpZmljYXRlPjxYNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+TUlJRjZqQ0NBOUtnQXdJQkFnSUlYUkZOQkhvQTlVa3dEUVlKS29aSWh2Y05BUUVOQlFBd2N6RUxNQWtHQTFVRUJoTUNVMFV4TURBdUJnTlZCQW9NSjFOcllXNWthVzVoZG1semEyRWdSVzV6YTJsc1pHRWdRbUZ1YTJWdUlFRkNJQ2h3ZFdKc0tURVRNQkVHQTFVRUJSTUtOVEF5TURNeU9UQTRNVEVkTUJzR0ExVUVBd3dVVTBWQ0lFTkJJSFl4SUdadmNpQkNZVzVyU1VRd0hoY05NVEl3TmpBME1USXhOVE0yV2hjTk16UXhNakF4TVRJeE5UTTJXakI5TVFzd0NRWURWUVFHRXdKVFJURXdNQzRHQTFVRUNnd25VMnRoYm1ScGJtRjJhWE5yWVNCRmJuTnJhV3hrWVNCQ1lXNXJaVzRnUVVJZ0tIQjFZbXdwTVJNd0VRWURWUVFGRXdvMU1ESXdNekk1TURneE1TY3dKUVlEVlFRRERCNVRSVUlnUTNWemRHOXRaWElnUTBFeklIWXhJR1p2Y2lCQ1lXNXJTVVF3Z2dJaU1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRJQ0R3QXdnZ0lLQW9JQ0FRRENFT0tlL2FzSHJEOGU0a3pqN1NqZjZDbkZVb0lqTDk4em1YNC8wd0FTTFJGdnU4OWJKVGwwOWQybi9kc0hpWEpXcUhXRDZqRC80bGRZU094R3FVb2tVTEljNXloR2lKTzlJVThCVzJMVHRRQXhHVkxVNjN5WmdnOElkUVArRWRCYlZvN2hRRy9BbUtmYXJDSy8xNTliRE96eVlFUFhncXpiZ1ZiK2ZvK0VZaDlqQlM5eExlcGNzNXpJWWxnTURwcmNCVHN1dkdYZGhIendFeHRxdVVGYVZZcjdQWllhOHNlbnk0aVVrSXp1TFF2YXhsOE0zcEJsU3RGS3FVekNTN3QxRjNPekNaWDg3L3BBWFdXRUVBNnVVbGJRSW4ybVZGTS9lZ3c2c1ZVZGh3em9wUFNUY2g3V2wvTHl2RGc5NEhOd283U2pRbkJ3V0ZpbWZ2WGlGNU9Sd1pJZTZydXVpRmcxelBGNzVKc2t0R09BamlTMm92Y0xiQnNHVm1JeWZqSVN4dlljY3dpcjJQY0ZTK1RXdWY1QU1pbG40ZWkvMHpIT3JtTDRaREpiWFd2SVRqYWNLUTV0TUNJL01ZbGtnQUsxMFdKWGM1SmJYYld6YVFkWUlCRVo1bHVISXN1aVNmMW5YVE1aQ0wwUmhYazhtNFlTR1NET25HNThlczM0WHZHSHV4QWtUazVibFBsVGJJQlBFQVo1Q0hJMTluNElyRHB2YUdBREQ5RUptWHZuS0cxL1FERm1SNWNJNHNZSUxGaURBcGlGL2dlM0VZZzdWcVg0b3gvTlRzbjlxTC9pamtCVEZKdkpPaXUra09MU2I0UGVabXNBTlN3ZGJIbzZwd1JkYkVCN2FkK29SYmIzTnFSaWZoczJqOVRxdlIwN2JEclhOZFVLa0wwQ01RSURBUUFCbzNnd2RqQWRCZ05WSFE0RUZnUVVoeXdCamVDcXZrMlg3ZU1tZllEdThsakRsamt3RHdZRFZSMFRBUUgvQkFVd0F3RUIvekFmQmdOVkhTTUVHREFXZ0JUZkRNQUgzOE91cGRaNnk0UUtMN3U2UERYTVV6QVRCZ05WSFNBRUREQUtNQWdHQmlxRmNFNEJCVEFPQmdOVkhROEJBZjhFQkFNQ0FRWXdEUVlKS29aSWh2Y05BUUVOQlFBRGdnSUJBQk5uYlRKREo0aGYzS1NQbGRpWXN5VFdIUC9FbGFhbXpmOXRuWEdzWkF6K000b0xmMXVrMVhaVlpSNUdTaVg3cUlZVGU1dUlETjZ4eCtKSS84Y0ZZcWJ5TTNjMms1QjgyVkk4M3FySXczWVhRRW8xQzJvUHZlakVTSm9YSmdxMnczVk16T1IxMXRUVGZCUVBURG5CVGVEbGtYdCt1UHF5b0h5N0R4SjZLTWo4Wi9OWDJRNis0dlNZQndrS05YRExWLzBwT245RXYyT1JQNXE5TWUyOWc4cHFXeVZnSFdPN2ZoVUltRTc1VHZvVGwwcDV4cjRIaFVJMGVCd3FCWXNoQ1Y3SGJ5RU9jMGxWdDMzRnVWbklpVENZTVFBMGZNd2MzS1Y4SDRGaWQ4enhuUUlWRTBSdFJlN0VqRjl2ZE5SQkZtQ09rbUF2V3BscGh6UmhOSENPRmNlU0ZCQVR4bFpiSTBNb3JIMitPZnd1eHFtSWJIdVpCWmZuL01CZHphdzJWbHRBZzJJVThkZmFta1AzWnhqWTdpMGpjQk44aGFxMUs5SEpHY252MmpvQjV2UVhjWnB0VWNpRExGU0hoR2hvSFZGVjFGSmZBWlFDLzFUQTlGL3FlMzNKYVFjNnQ4UksxOXRkcFQvVmRocWtjRy9MazJPaDVacDVrQnpMc1pFZlhPM2NJZ0FqSVBtMXV2Zjd6cFBOOWZVb3dZTFZLMmJVbkxPNHBGQ2h5NysyMTNHbjYzczQzZE4vdWJ1S2FDbC9OdTJWWmpmWkZxV3JiTkk2ZzFiWnFKMW1JRTVBY1JsR1JOOVIya1dVNXJuT1JQRmtaYXB4L2RFUFZBRjVDdTd4cml0eFFTbHBiUHFMakFmYXc0WmNNNTNERUY3Z2Yvd0dBTGRqR3d3ZjZsZjA8L1g1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT48WDUwOUNlcnRpZmljYXRlPk1JSUYwRENDQTdpZ0F3SUJBZ0lJTy9Wa0ZFMjlkcXd3RFFZSktvWklodmNOQVFFTkJRQXdZekVrTUNJR0ExVUVDZ3diUm1sdVlXNXphV1ZzYkNCSlJDMVVaV3R1YVdzZ1FrbEVJRUZDTVI4d0hRWURWUVFMREJaQ1lXNXJTVVFnVFdWdFltVnlJRUpoYm10eklFTkJNUm93R0FZRFZRUUREQkZDWVc1clNVUWdVbTl2ZENCRFFTQjJNVEFlRncweE1qQTJNRFF4TVRNMk1qZGFGdzB6TkRFeU16RXhNVE0yTWpkYU1ITXhDekFKQmdOVkJBWVRBbE5GTVRBd0xnWURWUVFLRENkVGEyRnVaR2x1WVhacGMydGhJRVZ1YzJ0cGJHUmhJRUpoYm10bGJpQkJRaUFvY0hWaWJDa3hFekFSQmdOVkJBVVRDalV3TWpBek1qa3dPREV4SFRBYkJnTlZCQU1NRkZORlFpQkRRU0IyTVNCbWIzSWdRbUZ1YTBsRU1JSUNJakFOQmdrcWhraUc5dzBCQVFFRkFBT0NBZzhBTUlJQ0NnS0NBZ0VBbS96SmVSUHhGblFqeWgyQzdHb1pDSWp2bmsvVjNQYW9ja2oyaW1aMHBIcGNqeWMwQWZNK0FaRFlYNlBBbnFsUGI5c2gzMVczeGZzWFNjV3FjbktFYkViZ3p0Wkw2NXF1YWN3Z2JBYVNaQU40bGpMWmZLNGhRdS9jWkRaUEJQWFJSejQ5RWdBWVJ4M0oyYzBIa01wVGc2d3ZnMnBpOTlQZUVpNjA4dVBxelNPSlQzVU9FWlhkSmpQZHlhNFFsMDNSMnhsM3EycG1FUnBrOHRWSkx5bjFVSlJOOW1OcEw2OTJ3TFZWSXk0TWlUNEFwUXNWcW1pMkp1cFZ5VllJaDFJVnhVdGpiMVIwbW1nUHBVbXVOeU1nMmxnTlp2ZDVEMzd4WlI1K204WkZuSkVxZXF4Y2U1QUZtYWJ4cWV3SlFQL2RTZFZYT01qYTJYclliM0J3VkFycWZ2SHRURktVeHJRbGFFeEl0TlJzbVVINDc2NG93bFFvbWZTdGlmT3grcC9pTU9ra212UlYrR0RNZGIrRHNsTVA5VXhTd3dyb3ptYklNcTBPZm9VeGxQUW9wMGgvVVhVTjkxaTUxald4Tk1jWmt3RU41L2xBaUQ5VHBIdlF3bWY0Yy96RmQ0cjYvTHNGWXFkd2RZVm1GbnBwWkZBMDRoMnFzSEdqS3Z4c2Z2YUE0bnNvL2VPUFFja3Z3YVFEVk9aM1RXdzgzQWxseWNBdWZLcVNKM1AyK0N3Y1JkakYySHJMUllFbUdZYU45TFpFMUd3LzgvbDdFQTFOTFpRYmZVSjBqZXNhNW0wb0RYbG5hampxMnVKMVprWXdYbGsrU1phUDIyMmVZelc4a0hIVzFoMUVMeFAzeTVvM3NrTWt4MUtyS21hbnhuUHJmZU43TjVsS29JNWx6dzhDQXdFQUFhTjRNSFl3SFFZRFZSME9CQllFRk44TXdBZmZ3NjZsMW5yTGhBb3Z1N284TmN4VE1BOEdBMVVkRXdFQi93UUZNQU1CQWY4d0h3WURWUjBqQkJnd0ZvQVVaNHE2c3VwSUhIcjFPMmczSjNJRzY1Rmp5MU13RXdZRFZSMGdCQXd3Q2pBSUJnWXFoWEJPQVFFd0RnWURWUjBQQVFIL0JBUURBZ0VHTUEwR0NTcUdTSWIzRFFFQkRRVUFBNElDQVFCVDFZaFdhZGFEaTNQWVBDS3c4QUhkZC9jVExvT2Z4YXRXMEhSdGlMWk9vd01RT21RNHNLdkZNRVZueUgrUG9qUlNyNVh5eUhBS2VQNlNFMUhVWlBnUUJrY3FnbWhtUzY4akhxWTgrSkFtMWQwN2NyZXRNakJOYkVKMGlCdnhDbEpXVmZDOVpTT2pDTldNdHZ1UEZZdTBPOVZFaFhtSmtkNldsYXcwemVIcHhZYi9DZXgrQzR6OS80T2NkUmRETVFaUmZuTkhWUUY1MFBPcStvMERNaUhvVGVaOExxTFFuVzdTWnljcVk1aDNYWmpoVWdScnhHZGNocXpJTUxickdnQTJkQ1FEUWRIc3Z0b1JVcmFGS3ErWGFYU0RBbDdIci9IalZXeVloanJzL2FkK1lxakJkWjUxenhmNUpiZ09raFNtdUM5UXdDbitBUkNVUkNvMkNDNUtUc3REdUg4VU1aQ2lYMGxIc0tPL1lUVTdUME0vOEtsLzYySlQ2QkgxNnU0bU9DK2tBeHVBVnFHNGRxM2NCcFZxM1lvRU5kdTgydGFleGhtTXBGYTdERGJSenNjSjZuRlp2eW1aTWR3SmN0cHhLajRvU2dqOTJseVJGeVRtb285STZLNHFXeEtWZWw3UWVGMEhKb1lwU0lpU0VZdWQ4UG4rNGtXZTJXemJnWmVPVlJmL3BqOGk3Q09YcGpEUmwyeVRuN3g4QUQ3OXcrQVhRTjk4SkJpZFBYOHZHZ1A2enJ1K3B2Sk03L3gyc3VLLytWaEJBVkNwVGZVMnZONnBoaVZPK3VkUHNrY0djRzBiWUsyRWcxOXR4Z0NwVlFBNHU0Y3VmbWtBcElIUzNiVko2anR3azFVQmI2SlFiMkpzb2lOUDd4M213OWRIR1BhRHJMNlpVUGVEQVE9PTwvWDUwOUNlcnRpZmljYXRlPjwvWDUwOURhdGE+PC9LZXlJbmZvPjxPYmplY3Q+PGJhbmtJZFNpZ25lZERhdGEgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cuYmFua2lkLmNvbS9zaWduYXR1cmUvdjEuMC4wL3R5cGVzIiBJZD0iYmlkU2lnbmVkRGF0YSI+PHNydkluZm8+PG5hbWU+WTI0OVEwZEpJRk4yWlhKcFoyVWdRVUlnWENzZ1UyTnlhWFpsTEc1aGJXVTlVMk55YVhabExITmxjbWxoYkU1MWJXSmxjajAxTlRZek16Y3lNVGt4TEc4OVUzZGxaR0poYm1zZ1FVSWdLSEIxWW13cExHTTlVMFU9PC9uYW1lPjxub25jZT54SFk3YXJRT3Y3K3lMd1YxNjhBMDhrTUVQbkE9PC9ub25jZT48ZGlzcGxheU5hbWU+VTJOeWFYWmw8L2Rpc3BsYXlOYW1lPjwvc3J2SW5mbz48Y2xpZW50SW5mbz48ZnVuY0lkPklkZW50aWZpY2F0aW9uPC9mdW5jSWQ+PHZlcnNpb24+Tnk0eU1TNHc8L3ZlcnNpb24+PGVudj48YWk+PHR5cGU+U1U5VDwvdHlwZT48ZGV2aWNlSW5mbz5NVFF1TkE9PTwvZGV2aWNlSW5mbz48dWhpPlhobklNUDJkNVBRRysxVVB2dWpjcXNCcEltWT08L3VoaT48ZnNpYj4wPC9mc2liPjx1dGI+Y3MxPC91dGI+PHJlcXVpcmVtZW50Pjxjb25kaXRpb24+PHR5cGU+QWxsb3dGaW5nZXJwcmludDwvdHlwZT48dmFsdWU+eWVzPC92YWx1ZT48L2NvbmRpdGlvbj48Y29uZGl0aW9uPjx0eXBlPkNlcnRpZmljYXRlUG9saWNpZXM8L3R5cGU+PHZhbHVlPjEuMi43NTIuNzguMS41PC92YWx1ZT48L2NvbmRpdGlvbj48L3JlcXVpcmVtZW50Pjx1YXV0aD5wdzwvdWF1dGg+PHRva2VuPnRva2VuLW5vdC11c2VkPC90b2tlbj48L2FpPjwvZW52PjwvY2xpZW50SW5mbz48L2JhbmtJZFNpZ25lZERhdGE+PC9PYmplY3Q+PC9TaWduYXR1cmU+



Online Certificate Status Protocol (OCSP) Response:
  

MIIHkwoBAKCCB4wwggeIBgkrBgEFBQcwAQEEggd5MIIHdTCCATWhgY0wgYoxCzAJBgNVBAYTAlNFMTAwLgYDVQQKDCdTa2FuZGluYXZpc2thIEVuc2tpbGRhIEJhbmtlbiBBQiAocHVibCkxEzARBgNVBAUTCjUwMjAzMjkwODExNDAyBgNVBAMMK1NFQiBDdXN0b21lciBDQTMgdjEgZm9yIEJhbmtJRCBPQ1NQIFNpZ25pbmcYDzIwMjEwMjA5MTA1MjExWjBcMFowQTAJBgUrDgMCGgUABBQXO089wTW7MboTMxka2Kfgw4dAQgQUhywBjeCqvk2X7eMmfYDu8ljDljkCCH4q+eEt5L2jgAAYDzIwMjEwMjA5MTA1MjExWqECMAChNDAyMDAGCSsGAQUFBzABAgEB/wQg+DsxgymloPGICoMZcHK9s1J8Wdw7QZgBqan/G99FTUIwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADggEBAHnVRLluWjr7HDxKlZhNrE3D1GGE7P04UZAaMshjRSCPtPD0hNWoyKlpyycmVD60pTRxxVfrc2tq/tJeKcEYX/uUDUIL0QPGISEbL3egpgptGnr9b2woZgoeYTbepJvkTHteic+FL+y593/4/3kJSUgRROmr9LFChKr7ZFIzQ2Z/iEIRWT9e+WuxD0gPRiVkDP1sGc3n98uUYjOX8GSVumEoIaD8cYX6BSpjYH/d7y8g+CvxXvZlnZxi0AuCynVFshxYJIy2Vmxaa7hD4B9AyfBSsMsF2Mah4a1MCbV4VrBrIdAG0sjeHIR2nGQaGdRJS9TlKKz6OINq/T6Y/RaNSKigggUkMIIFIDCCBRwwggMEoAMCAQICCG22NyW0gRTIMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMH0xCzAJBgNVBAYTAlNFMTAwLgYDVQQKDCdTa2FuZGluYXZpc2thIEVuc2tpbGRhIEJhbmtlbiBBQiAocHVibCkxEzARBgNVBAUTCjUwMjAzMjkwODExJzAlBgNVBAMMHlNFQiBDdXN0b21lciBDQTMgdjEgZm9yIEJhbmtJRDAeFw0yMDExMDgyMzAwMDBaFw0yMTA1MDkyMTU5NTlaMIGKMQswCQYDVQQGEwJTRTEwMC4GA1UECgwnU2thbmRpbmF2aXNrYSBFbnNraWxkYSBCYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMzI5MDgxMTQwMgYDVQQDDCtTRUIgQ3VzdG9tZXIgQ0EzIHYxIGZvciBCYW5rSUQgT0NTUCBTaWduaW5nMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAjgWBbLR4zB70Aygam1fSZzUFsZnZq7N6vaUpqFfHprWiNDIgppWIWHWqtnXV8x1d83VWvlGiZGVsmxYN/8UD4qhU2ByrNT4jbrhiSwX19LMK8u3SKhaIzEFBOE+5wHx0WM8QRVSf1/F/3Qrcjt+yb7D24Js7geemJK6qjcCobVvee5mpozHMa9Px6i3qfA0qzwu2n2Utx4c4Vj7d6KptjYDeyyVk0lgRQL30a+2phtFuVuFA8HpjNMbP9Afu8zU8p/08Gi5iD5ri9r4WdPelwgOPR76RbVeX+n2gQ4AcxdB3vr+7zInudTNFIe3iKlWorsoKlESNaCIXNT2pd7vDHwIDAQABo4GRMIGOMBMGA1UdIAQMMAowCAYGKoVwTgEBMBYGA1UdJQEB/wQMMAoGCCsGAQUFBwMJMA4GA1UdDwEB/wQEAwIGQDAPBgkrBgEFBQcwAQUEAgUAMB8GA1UdIwQYMBaAFIcsAY3gqr5Nl+3jJn2A7vJYw5Y5MB0GA1UdDgQWBBQ+pGtgRzm9S3B3VzVqsCHRRumzbjANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAXGVHpK5laIhl5BZGdvkSgRQ2aYkhnlXVcBX8EVKVhZDEL1vhnRafbC1W/uBEfEUrSd6TfnMG/Iv4RV3V631KkQyfA+fXhHyVheaTcDQRtkDtj6o0e81UN4EakIZiZ6QWItfQwDZRB2YY7NwyPQ+gXO/Eu5r49VshzW+reDAFfsfVQiKUElvR1VHk9rgSV1FE1XdWB2zKifAjgb6tXjZnf4rDukb6Uw1Q7X19xutfVsJr0th8yCou4vTiUnPwRaE1cOL7hX9cY5ZFj+7MuIf4I6p1NlCjVM9JDIXBNifOqRdxKAwQ87lGPO/J07+3CruAWYqNWpU08J3vHD10z7r97YjdWfVAr2Y29Ly98Zn6aDxoLtrsQki1VlN/bQ5j7o2k/O3PPwib1djS9V348gUn1pGNcKikPzAVZkVy50U97W3iFC3nOwuaHHGnUszgL9LfIUx+DDv1Ga6BuTreHey5N5lYM39nfN78fO0/bqkFLXFnh31kPGcqqU8915mjTFWi0FkCvdQEh79WtOcwg7kAnOf0fyabIXl/a7rtROPfTWU3xMgI7Fh4J/pa7PbWRFjAK1ZdxIqSytzznnelagbb9XLGGTwOOsWRNBeoQa6cqxkOUiD0LXlHA5JhtsZJBUl/h6hbfxHTsScJB3BeVbwQRbGzEt/NEftAzjYuqmnQuFI=



      

    

		2021-02-09 10:52:11.810507 UTC ±4 ms		2021-02-09 10:26:43.777414 UTC		
      188.95.246.233
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.146 Safari/537.36
      
    		
      
        The party Ellen Bramness Arvidsson (EBA) opened the document in Scrive eSign’s online interface to sign documents.
      

    

		2021-02-09 10:53:45.082541 UTC ±4 ms		2021-02-09 10:26:43.777414 UTC		
      84.208.122.166
      
        Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Safari/605.1.15
      
    		
      
        The party Ellen Bramness Arvidsson (EBA) opened the view to verify their identity before viewing the document.
      

    

		2021-02-09 10:53:46.065302 UTC ±4 ms		2021-02-09 10:26:43.777414 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign’s external email delivery system reported that the invitation sent to bramness@getmail.no was opened.
      

    

		2021-02-09 10:53:59.15787 UTC ±4 ms		2021-02-09 10:26:43.777414 UTC		
      84.208.122.166
      
        Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Safari/605.1.15
      
    		
      
        Ellen Bramness Arvidsson (EBA) verified their SwedishBankID identity through CGI  to access the document. 




Data returned from CGI:
  
Name: ELLEN BRAMNESS ARVIDSSON
    
ID number: 
  196410182965

  
  
  
  
  
    
IP: 84.208.122.166
  
  
  
  
  
  





Signature: 
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Online Certificate Status Protocol (OCSP) Response:
  

MIIHkwoBAKCCB4wwggeIBgkrBgEFBQcwAQEEggd5MIIHdTCCATWhgY0wgYoxCzAJBgNVBAYTAlNFMTAwLgYDVQQKDCdTa2FuZGluYXZpc2thIEVuc2tpbGRhIEJhbmtlbiBBQiAocHVibCkxEzARBgNVBAUTCjUwMjAzMjkwODExNDAyBgNVBAMMK1NFQiBDdXN0b21lciBDQTMgdjEgZm9yIEJhbmtJRCBPQ1NQIFNpZ25pbmcYDzIwMjEwMjA5MTA1NDAwWjBcMFowQTAJBgUrDgMCGgUABBQXO089wTW7MboTMxka2Kfgw4dAQgQUhywBjeCqvk2X7eMmfYDu8ljDljkCCH4q+eEt5L2jgAAYDzIwMjEwMjA5MTA1NDAwWqECMAChNDAyMDAGCSsGAQUFBzABAgEB/wQgsOrdaxdEz570OIpfZfzdyVOFbq18udWQwao1TcHHXUEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADggEBAHfBVQ9Jo470dERzn3DOOh2Qxpa0G8HF66cI00gCW8JSioOnOTAg6lnZawAErVSwzWVGYqZlPOGPAZEWl1yFbzwPP6Qsw8up81ddttND3Q2zjXCiZc4n6uKTzmLL6iLC82nzSWgvmI4tmLztS1pcu2QNF8+CAv2OUoHmnjDmIiQvpub2L8YsDS5mtrWtN1KhOwbkfR09cVfw76Hj58muGuBUiAKMoWG3aXLIB8P16mH79BNQYBHjescwprvzsi/7zPyJHPx1Np94aGaFhPvYeQUQvLZ6PhHoAh77J4oZu8t3IzFLCH0/Dg0VqnjcFNSkW0aTF1OEZN/4JCP8qhoZmkCgggUkMIIFIDCCBRwwggMEoAMCAQICCG22NyW0gRTIMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMH0xCzAJBgNVBAYTAlNFMTAwLgYDVQQKDCdTa2FuZGluYXZpc2thIEVuc2tpbGRhIEJhbmtlbiBBQiAocHVibCkxEzARBgNVBAUTCjUwMjAzMjkwODExJzAlBgNVBAMMHlNFQiBDdXN0b21lciBDQTMgdjEgZm9yIEJhbmtJRDAeFw0yMDExMDgyMzAwMDBaFw0yMTA1MDkyMTU5NTlaMIGKMQswCQYDVQQGEwJTRTEwMC4GA1UECgwnU2thbmRpbmF2aXNrYSBFbnNraWxkYSBCYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMzI5MDgxMTQwMgYDVQQDDCtTRUIgQ3VzdG9tZXIgQ0EzIHYxIGZvciBCYW5rSUQgT0NTUCBTaWduaW5nMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAjgWBbLR4zB70Aygam1fSZzUFsZnZq7N6vaUpqFfHprWiNDIgppWIWHWqtnXV8x1d83VWvlGiZGVsmxYN/8UD4qhU2ByrNT4jbrhiSwX19LMK8u3SKhaIzEFBOE+5wHx0WM8QRVSf1/F/3Qrcjt+yb7D24Js7geemJK6qjcCobVvee5mpozHMa9Px6i3qfA0qzwu2n2Utx4c4Vj7d6KptjYDeyyVk0lgRQL30a+2phtFuVuFA8HpjNMbP9Afu8zU8p/08Gi5iD5ri9r4WdPelwgOPR76RbVeX+n2gQ4AcxdB3vr+7zInudTNFIe3iKlWorsoKlESNaCIXNT2pd7vDHwIDAQABo4GRMIGOMBMGA1UdIAQMMAowCAYGKoVwTgEBMBYGA1UdJQEB/wQMMAoGCCsGAQUFBwMJMA4GA1UdDwEB/wQEAwIGQDAPBgkrBgEFBQcwAQUEAgUAMB8GA1UdIwQYMBaAFIcsAY3gqr5Nl+3jJn2A7vJYw5Y5MB0GA1UdDgQWBBQ+pGtgRzm9S3B3VzVqsCHRRumzbjANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAXGVHpK5laIhl5BZGdvkSgRQ2aYkhnlXVcBX8EVKVhZDEL1vhnRafbC1W/uBEfEUrSd6TfnMG/Iv4RV3V631KkQyfA+fXhHyVheaTcDQRtkDtj6o0e81UN4EakIZiZ6QWItfQwDZRB2YY7NwyPQ+gXO/Eu5r49VshzW+reDAFfsfVQiKUElvR1VHk9rgSV1FE1XdWB2zKifAjgb6tXjZnf4rDukb6Uw1Q7X19xutfVsJr0th8yCou4vTiUnPwRaE1cOL7hX9cY5ZFj+7MuIf4I6p1NlCjVM9JDIXBNifOqRdxKAwQ87lGPO/J07+3CruAWYqNWpU08J3vHD10z7r97YjdWfVAr2Y29Ly98Zn6aDxoLtrsQki1VlN/bQ5j7o2k/O3PPwib1djS9V348gUn1pGNcKikPzAVZkVy50U97W3iFC3nOwuaHHGnUszgL9LfIUx+DDv1Ga6BuTreHey5N5lYM39nfN78fO0/bqkFLXFnh31kPGcqqU8915mjTFWi0FkCvdQEh79WtOcwg7kAnOf0fyabIXl/a7rtROPfTWU3xMgI7Fh4J/pa7PbWRFjAK1ZdxIqSytzznnelagbb9XLGGTwOOsWRNBeoQa6cqxkOUiD0LXlHA5JhtsZJBUl/h6hbfxHTsScJB3BeVbwQRbGzEt/NEftAzjYuqmnQuFI=



      

    

		2021-02-09 10:54:00.451866 UTC ±5 ms		2021-02-09 10:26:43.777414 UTC		
      84.208.122.166
      
        Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Safari/605.1.15
      
    		
      
        The party Ellen Bramness Arvidsson (EBA) opened the document in Scrive eSign’s online interface to sign documents.
      

    

		2021-02-09 10:54:58.683193 UTC ±5 ms		2021-02-09 10:26:43.777414 UTC		
      84.208.122.166
      
        Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Safari/605.1.15
      
    		
      
        The signatory Ellen Bramness Arvidsson (EBA) signed in the signature box “Signatur 3”.



The box’s placement in the Main Document:		Page		X		Y

		97		0.383		0.243




      

    

		2021-02-09 10:55:09.861519 UTC ±5 ms		2021-02-09 10:26:43.777414 UTC		
      84.208.122.166
      
        Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Safari/605.1.15
      
    		
      
        The document was signed by Ellen Bramness Arvidsson (EBA) using SwedishBankID through CGI as the authentication method. 




The text signed in the SwedishBankID client was:


Jag signerar dokumentet "KIAB Årsredovisning 2020" med transaktionsnummer 9222115557441631261.






Data returned from CGI:
  
Name: ELLEN BRAMNESS ARVIDSSON
  
ID number: 
  196410182965

  
IP: 84.208.122.166














Signature: 


  PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiIHN0YW5kYWxvbmU9Im5vIj8+PFNpZ25hdHVyZSB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC8wOS94bWxkc2lnIyI+PFNpZ25lZEluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiPjxDYW5vbmljYWxpemF0aW9uTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvVFIvMjAwMS9SRUMteG1sLWMxNG4tMjAwMTAzMTUiPjwvQ2Fub25pY2FsaXphdGlvbk1ldGhvZD48U2lnbmF0dXJlTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMS8wNC94bWxkc2lnLW1vcmUjcnNhLXNoYTI1NiI+PC9TaWduYXR1cmVNZXRob2Q+PFJlZmVyZW5jZSBUeXBlPSJodHRwOi8vd3d3LmJhbmtpZC5jb20vc2lnbmF0dXJlL3YxLjAuMC90eXBlcyIgVVJJPSIjYmlkU2lnbmVkRGF0YSI+PFRyYW5zZm9ybXM+PFRyYW5zZm9ybSBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnL1RSLzIwMDEvUkVDLXhtbC1jMTRuLTIwMDEwMzE1Ij48L1RyYW5zZm9ybT48L1RyYW5zZm9ybXM+PERpZ2VzdE1ldGhvZCBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDEvMDQveG1sZW5jI3NoYTI1NiI+PC9EaWdlc3RNZXRob2Q+PERpZ2VzdFZhbHVlPnMzSFI2SkZscTZFUXdsMkMzTUx4MEVzZ3VtbTc2emYyYmhWelNHZVlOc2M9PC9EaWdlc3RWYWx1ZT48L1JlZmVyZW5jZT48UmVmZXJlbmNlIFVSST0iI2JpZEtleUluZm8iPjxUcmFuc2Zvcm1zPjxUcmFuc2Zvcm0gQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy9UUi8yMDAxL1JFQy14bWwtYzE0bi0yMDAxMDMxNSI+PC9UcmFuc2Zvcm0+PC9UcmFuc2Zvcm1zPjxEaWdlc3RNZXRob2QgQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAxLzA0L3htbGVuYyNzaGEyNTYiPjwvRGlnZXN0TWV0aG9kPjxEaWdlc3RWYWx1ZT51TTFrQkN3WlJzODVqSVRjU1E5NnRtSmlGYVVhcklsbUdxMHNEb2JxTjQ4PTwvRGlnZXN0VmFsdWU+PC9SZWZlcmVuY2U+PC9TaWduZWRJbmZvPjxTaWduYXR1cmVWYWx1ZT5BSlNZOVZJbHo5aDJVMkdCZmIzRTJMMjJxeCtxSVQwajE5bmdDSTFINTkxQ3U0cE81NExSWDR2aUE2NVpkL0tVcEtwVGQ1Yk1QNTlyd1A1b0VOdUpXN3dMWktmSmt0RFpLcEVsQjJyMkpXekFFZW5EL1RUZ1FZSXpVRkV6L1Y0TlkrV2dHRmFnRVhvV0xEYWNreWRQMS9ZMGk5NkFhckVSQ1JCT3F5VnVyd2J0T0tKTGpBYldRbmZVMmpZR3ozR280YUdvYkFJRFNBVThaSC84SFpHUE1JVkNpZFM0elBDVGVoekRpYmtJcUdPMG43TVpweThxN05KOVo1cFJmTWxUMW5TbU5QMG1sS0JUMXB1UlpWa3VrUFlvR0lFK05uTkZ5MCtpdStDYSsrRE83QXVFT0RjMWV3aG9ZTFZBTDZlci9xeTZ2UFRtTVkxYjZyY3ROM2tGenc9PTwvU2lnbmF0dXJlVmFsdWU+PEtleUluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiIElkPSJiaWRLZXlJbmZvIj48WDUwOURhdGE+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGampDQ0EzYWdBd0lCQWdJSWZQTWtZOXhjWEFFd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRUxCUUF3ZlRFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1UwVXhNREF1QmdOVkJBb01KMU5yWVc1a2FXNWhkbWx6YTJFZ1JXNXphMmxzWkdFZ1FtRnVhMlZ1SUVGQ0lDaHdkV0pzS1RFVE1CRUdBMVVFQlJNS05UQXlNRE15T1RBNE1URW5NQ1VHQTFVRUF3d2VVMFZDSUVOMWMzUnZiV1Z5SUVOQk15QjJNU0JtYjNJZ1FtRnVhMGxFTUI0WERURTVNRGt3TWpJeU1EQXdNRm9YRFRJeU1Ea3dNakl4TlRrMU9Wb3dnZWd4Q3pBSkJnTlZCQVlUQWxORk1UQXdMZ1lEVlFRS0RDZFRhMkZ1WkdsdVlYWnBjMnRoSUVWdWMydHBiR1JoSUVKaGJtdGxiaUJCUWlBb2NIVmliQ2t4R3pBWkJnTlZCQVFNRWtKU1FVMU9SVk5USUVGU1ZrbEVVMU5QVGpFT01Bd0dBMVVFS2d3RlJVeE1SVTR4RlRBVEJnTlZCQVVURERFNU5qUXhNREU0TWprMk5URkFNRDRHQTFVRUtRdzNLREU1TURrd015QXlNaTR6T1NrZ1JVeE1SVTRnUWxKQlRVNUZVMU1nUVZKV1NVUlRVMDlPSUMwZ1RXOWlhV3gwSUVKaGJtdEpSREVoTUI4R0ExVUVBd3dZUlV4TVJVNGdRbEpCVFU1RlUxTWdRVkpXU1VSVFUwOU9NSUlCSWpBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQU9DQVE4QU1JSUJDZ0tDQVFFQXhqWVdYbktIVWZGYXBpWXFHejQ4RjExZERTRzdmdE5mMnlDMTQvd0NZd0ljRlRRekQ0Z3pCaXRscnNyZTBhTmVIZFV2ckNNZVM2aEh5c21VTHNiU3dOeXM5b2xsb3I3YTQwYUF4aWcxMkkvMjRGemxua0pYc2o4bGsvRmFCV01jZWE3N0QrSjRuRUhKUjRFSUdsM2E2TTJHbWJINWd1eG4ybmdJNmxtUjFKTWpSZW5Xdi8xVjZzd1RVUHdXNWxmVTQ4SWdtWDNRWVJNRE5adnZCcjFFQzNMOHYvQnZtcjRlWVVGSC8zcUxqS3NPMklKaHNiRENNT3UzUTcwcnAwOTFRYmZEdUFFT3hiVjRoZmdTeDE1eFdFUzFRR3o3bEIvUGtPL09VcmcxU1czRGVMN1l1a3BHM1ZrRU5vNGlLcitSN1REcXl5Vlpydm1KU00wUGtXdTl4UUlEQVFBQm80R2xNSUdpTURzR0NDc0dBUVVGQndFQkJDOHdMVEFyQmdnckJnRUZCUWN3QVlZZmFIUjBjRG92TDI5amMzQXVjbVYyYjJOaGRHbHZibk4wWVhSMWN5NXpaVEFUQmdOVkhTQUVEREFLTUFnR0JpcUZjRTRCQlRBT0JnTlZIUThCQWY4RUJBTUNCa0F3SHdZRFZSMGpCQmd3Rm9BVWh5d0JqZUNxdmsyWDdlTW1mWUR1OGxqRGxqa3dIUVlEVlIwT0JCWUVGQUQwSDhxem54MXZJK0o4c3JPWWJXajVhMjZ6TUEwR0NTcUdTSWIzRFFFQkN3VUFBNElDQVFDMERBY1UrM1RFVkhhbmE4QzJFRFRwV2RXMGFWaWlLcWhzbmhCS1pMbVVBUHhhd3NmOENGR3pLUVNpbnVMdWFCNkV1a3ZQRElIekxmRG9lOGRML1U0YWlvOElydW1UclpHWHNEVkFGYkM3N1JKSWowSTJMcVpnTVBBT284MkI5aDV4RGxxZ2FWOEJaaFgwOHYvNVBqY012YjBYcUJPUnJ0WTJKTUxLSGxJbi9scmEwZjE1N2Z3S1hrWk1xOWdxUkpGZHlEaGRKVTg3cnVFZkZPKzJ4VlJacEZVMHFGVEljUnk2Z2ErVFJOS09CWUZZQ29ISTB5dVU1d05kMkdqZjBNUTFITzdOSEpnaHYxRlZBd1N3MzkvZDJvbGJKNzFYeTA5OTBXNytyOGdjeTFFUHdpTU04RkFjNENzbEQ0UmtZRnV1OTBaV0xESGljL0VEUTMrSmF3N3crS0ZwNDVJbXdlUUNXbzFheVdscEF2UFhpYnNIbE40NHF5dzNheWxGYUlndmRUMEdjdncwUXpVdjI4UitseHZVVEFxS0NicGVBVnBSOFdpTHZtWWRrQlh2VEUvbk5wVkdmQ1ZqMDdNcm54NEhrQ3YxenJWRk1HbStXS0o4dmJjQnpmWWZmVmlXYVlObVJ1RmJzbHZjM3JqWC9aTHJhUXBheHBMK3B1OEtxc1YrRm13MTUrc1lDOGVBRXZkd3VycEdZRERNQldpbk50dDFoNlhoRmo3OGRlOS9odFg0dUtPTWZTU0locjVEM3cvRVRsV01pWmJod2MyNDB2UThBd3ZtUkJoOG5VT0NHNzlGTGg2b2d0djV2am80WXQ5bHB5QzBBaDNMWHMrMVY4Y1lrdmpvUWUvRnNHZlRNemxRRWVBNkgvam44eCtZcUNlZ0dmMjhWZ2F1UGc9PTwvWDUwOUNlcnRpZmljYXRlPjxYNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+TUlJRjZqQ0NBOUtnQXdJQkFnSUlYUkZOQkhvQTlVa3dEUVlKS29aSWh2Y05BUUVOQlFBd2N6RUxNQWtHQTFVRUJoTUNVMFV4TURBdUJnTlZCQW9NSjFOcllXNWthVzVoZG1semEyRWdSVzV6YTJsc1pHRWdRbUZ1YTJWdUlFRkNJQ2h3ZFdKc0tURVRNQkVHQTFVRUJSTUtOVEF5TURNeU9UQTRNVEVkTUJzR0ExVUVBd3dVVTBWQ0lFTkJJSFl4SUdadmNpQkNZVzVyU1VRd0hoY05NVEl3TmpBME1USXhOVE0yV2hjTk16UXhNakF4TVRJeE5UTTJXakI5TVFzd0NRWURWUVFHRXdKVFJURXdNQzRHQTFVRUNnd25VMnRoYm1ScGJtRjJhWE5yWVNCRmJuTnJhV3hrWVNCQ1lXNXJaVzRnUVVJZ0tIQjFZbXdwTVJNd0VRWURWUVFGRXdvMU1ESXdNekk1TURneE1TY3dKUVlEVlFRRERCNVRSVUlnUTNWemRHOXRaWElnUTBFeklIWXhJR1p2Y2lCQ1lXNXJTVVF3Z2dJaU1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRJQ0R3QXdnZ0lLQW9JQ0FRRENFT0tlL2FzSHJEOGU0a3pqN1NqZjZDbkZVb0lqTDk4em1YNC8wd0FTTFJGdnU4OWJKVGwwOWQybi9kc0hpWEpXcUhXRDZqRC80bGRZU094R3FVb2tVTEljNXloR2lKTzlJVThCVzJMVHRRQXhHVkxVNjN5WmdnOElkUVArRWRCYlZvN2hRRy9BbUtmYXJDSy8xNTliRE96eVlFUFhncXpiZ1ZiK2ZvK0VZaDlqQlM5eExlcGNzNXpJWWxnTURwcmNCVHN1dkdYZGhIendFeHRxdVVGYVZZcjdQWllhOHNlbnk0aVVrSXp1TFF2YXhsOE0zcEJsU3RGS3FVekNTN3QxRjNPekNaWDg3L3BBWFdXRUVBNnVVbGJRSW4ybVZGTS9lZ3c2c1ZVZGh3em9wUFNUY2g3V2wvTHl2RGc5NEhOd283U2pRbkJ3V0ZpbWZ2WGlGNU9Sd1pJZTZydXVpRmcxelBGNzVKc2t0R09BamlTMm92Y0xiQnNHVm1JeWZqSVN4dlljY3dpcjJQY0ZTK1RXdWY1QU1pbG40ZWkvMHpIT3JtTDRaREpiWFd2SVRqYWNLUTV0TUNJL01ZbGtnQUsxMFdKWGM1SmJYYld6YVFkWUlCRVo1bHVISXN1aVNmMW5YVE1aQ0wwUmhYazhtNFlTR1NET25HNThlczM0WHZHSHV4QWtUazVibFBsVGJJQlBFQVo1Q0hJMTluNElyRHB2YUdBREQ5RUptWHZuS0cxL1FERm1SNWNJNHNZSUxGaURBcGlGL2dlM0VZZzdWcVg0b3gvTlRzbjlxTC9pamtCVEZKdkpPaXUra09MU2I0UGVabXNBTlN3ZGJIbzZwd1JkYkVCN2FkK29SYmIzTnFSaWZoczJqOVRxdlIwN2JEclhOZFVLa0wwQ01RSURBUUFCbzNnd2RqQWRCZ05WSFE0RUZnUVVoeXdCamVDcXZrMlg3ZU1tZllEdThsakRsamt3RHdZRFZSMFRBUUgvQkFVd0F3RUIvekFmQmdOVkhTTUVHREFXZ0JUZkRNQUgzOE91cGRaNnk0UUtMN3U2UERYTVV6QVRCZ05WSFNBRUREQUtNQWdHQmlxRmNFNEJCVEFPQmdOVkhROEJBZjhFQkFNQ0FRWXdEUVlKS29aSWh2Y05BUUVOQlFBRGdnSUJBQk5uYlRKREo0aGYzS1NQbGRpWXN5VFdIUC9FbGFhbXpmOXRuWEdzWkF6K000b0xmMXVrMVhaVlpSNUdTaVg3cUlZVGU1dUlETjZ4eCtKSS84Y0ZZcWJ5TTNjMms1QjgyVkk4M3FySXczWVhRRW8xQzJvUHZlakVTSm9YSmdxMnczVk16T1IxMXRUVGZCUVBURG5CVGVEbGtYdCt1UHF5b0h5N0R4SjZLTWo4Wi9OWDJRNis0dlNZQndrS05YRExWLzBwT245RXYyT1JQNXE5TWUyOWc4cHFXeVZnSFdPN2ZoVUltRTc1VHZvVGwwcDV4cjRIaFVJMGVCd3FCWXNoQ1Y3SGJ5RU9jMGxWdDMzRnVWbklpVENZTVFBMGZNd2MzS1Y4SDRGaWQ4enhuUUlWRTBSdFJlN0VqRjl2ZE5SQkZtQ09rbUF2V3BscGh6UmhOSENPRmNlU0ZCQVR4bFpiSTBNb3JIMitPZnd1eHFtSWJIdVpCWmZuL01CZHphdzJWbHRBZzJJVThkZmFta1AzWnhqWTdpMGpjQk44aGFxMUs5SEpHY252MmpvQjV2UVhjWnB0VWNpRExGU0hoR2hvSFZGVjFGSmZBWlFDLzFUQTlGL3FlMzNKYVFjNnQ4UksxOXRkcFQvVmRocWtjRy9MazJPaDVacDVrQnpMc1pFZlhPM2NJZ0FqSVBtMXV2Zjd6cFBOOWZVb3dZTFZLMmJVbkxPNHBGQ2h5NysyMTNHbjYzczQzZE4vdWJ1S2FDbC9OdTJWWmpmWkZxV3JiTkk2ZzFiWnFKMW1JRTVBY1JsR1JOOVIya1dVNXJuT1JQRmtaYXB4L2RFUFZBRjVDdTd4cml0eFFTbHBiUHFMakFmYXc0WmNNNTNERUY3Z2Yvd0dBTGRqR3d3ZjZsZjA8L1g1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT48WDUwOUNlcnRpZmljYXRlPk1JSUYwRENDQTdpZ0F3SUJBZ0lJTy9Wa0ZFMjlkcXd3RFFZSktvWklodmNOQVFFTkJRQXdZekVrTUNJR0ExVUVDZ3diUm1sdVlXNXphV1ZzYkNCSlJDMVVaV3R1YVdzZ1FrbEVJRUZDTVI4d0hRWURWUVFMREJaQ1lXNXJTVVFnVFdWdFltVnlJRUpoYm10eklFTkJNUm93R0FZRFZRUUREQkZDWVc1clNVUWdVbTl2ZENCRFFTQjJNVEFlRncweE1qQTJNRFF4TVRNMk1qZGFGdzB6TkRFeU16RXhNVE0yTWpkYU1ITXhDekFKQmdOVkJBWVRBbE5GTVRBd0xnWURWUVFLRENkVGEyRnVaR2x1WVhacGMydGhJRVZ1YzJ0cGJHUmhJRUpoYm10bGJpQkJRaUFvY0hWaWJDa3hFekFSQmdOVkJBVVRDalV3TWpBek1qa3dPREV4SFRBYkJnTlZCQU1NRkZORlFpQkRRU0IyTVNCbWIzSWdRbUZ1YTBsRU1JSUNJakFOQmdrcWhraUc5dzBCQVFFRkFBT0NBZzhBTUlJQ0NnS0NBZ0VBbS96SmVSUHhGblFqeWgyQzdHb1pDSWp2bmsvVjNQYW9ja2oyaW1aMHBIcGNqeWMwQWZNK0FaRFlYNlBBbnFsUGI5c2gzMVczeGZzWFNjV3FjbktFYkViZ3p0Wkw2NXF1YWN3Z2JBYVNaQU40bGpMWmZLNGhRdS9jWkRaUEJQWFJSejQ5RWdBWVJ4M0oyYzBIa01wVGc2d3ZnMnBpOTlQZUVpNjA4dVBxelNPSlQzVU9FWlhkSmpQZHlhNFFsMDNSMnhsM3EycG1FUnBrOHRWSkx5bjFVSlJOOW1OcEw2OTJ3TFZWSXk0TWlUNEFwUXNWcW1pMkp1cFZ5VllJaDFJVnhVdGpiMVIwbW1nUHBVbXVOeU1nMmxnTlp2ZDVEMzd4WlI1K204WkZuSkVxZXF4Y2U1QUZtYWJ4cWV3SlFQL2RTZFZYT01qYTJYclliM0J3VkFycWZ2SHRURktVeHJRbGFFeEl0TlJzbVVINDc2NG93bFFvbWZTdGlmT3grcC9pTU9ra212UlYrR0RNZGIrRHNsTVA5VXhTd3dyb3ptYklNcTBPZm9VeGxQUW9wMGgvVVhVTjkxaTUxald4Tk1jWmt3RU41L2xBaUQ5VHBIdlF3bWY0Yy96RmQ0cjYvTHNGWXFkd2RZVm1GbnBwWkZBMDRoMnFzSEdqS3Z4c2Z2YUE0bnNvL2VPUFFja3Z3YVFEVk9aM1RXdzgzQWxseWNBdWZLcVNKM1AyK0N3Y1JkakYySHJMUllFbUdZYU45TFpFMUd3LzgvbDdFQTFOTFpRYmZVSjBqZXNhNW0wb0RYbG5hampxMnVKMVprWXdYbGsrU1phUDIyMmVZelc4a0hIVzFoMUVMeFAzeTVvM3NrTWt4MUtyS21hbnhuUHJmZU43TjVsS29JNWx6dzhDQXdFQUFhTjRNSFl3SFFZRFZSME9CQllFRk44TXdBZmZ3NjZsMW5yTGhBb3Z1N284TmN4VE1BOEdBMVVkRXdFQi93UUZNQU1CQWY4d0h3WURWUjBqQkJnd0ZvQVVaNHE2c3VwSUhIcjFPMmczSjNJRzY1Rmp5MU13RXdZRFZSMGdCQXd3Q2pBSUJnWXFoWEJPQVFFd0RnWURWUjBQQVFIL0JBUURBZ0VHTUEwR0NTcUdTSWIzRFFFQkRRVUFBNElDQVFCVDFZaFdhZGFEaTNQWVBDS3c4QUhkZC9jVExvT2Z4YXRXMEhSdGlMWk9vd01RT21RNHNLdkZNRVZueUgrUG9qUlNyNVh5eUhBS2VQNlNFMUhVWlBnUUJrY3FnbWhtUzY4akhxWTgrSkFtMWQwN2NyZXRNakJOYkVKMGlCdnhDbEpXVmZDOVpTT2pDTldNdHZ1UEZZdTBPOVZFaFhtSmtkNldsYXcwemVIcHhZYi9DZXgrQzR6OS80T2NkUmRETVFaUmZuTkhWUUY1MFBPcStvMERNaUhvVGVaOExxTFFuVzdTWnljcVk1aDNYWmpoVWdScnhHZGNocXpJTUxickdnQTJkQ1FEUWRIc3Z0b1JVcmFGS3ErWGFYU0RBbDdIci9IalZXeVloanJzL2FkK1lxakJkWjUxenhmNUpiZ09raFNtdUM5UXdDbitBUkNVUkNvMkNDNUtUc3REdUg4VU1aQ2lYMGxIc0tPL1lUVTdUME0vOEtsLzYySlQ2QkgxNnU0bU9DK2tBeHVBVnFHNGRxM2NCcFZxM1lvRU5kdTgydGFleGhtTXBGYTdERGJSenNjSjZuRlp2eW1aTWR3SmN0cHhLajRvU2dqOTJseVJGeVRtb285STZLNHFXeEtWZWw3UWVGMEhKb1lwU0lpU0VZdWQ4UG4rNGtXZTJXemJnWmVPVlJmL3BqOGk3Q09YcGpEUmwyeVRuN3g4QUQ3OXcrQVhRTjk4SkJpZFBYOHZHZ1A2enJ1K3B2Sk03L3gyc3VLLytWaEJBVkNwVGZVMnZONnBoaVZPK3VkUHNrY0djRzBiWUsyRWcxOXR4Z0NwVlFBNHU0Y3VmbWtBcElIUzNiVko2anR3azFVQmI2SlFiMkpzb2lOUDd4M213OWRIR1BhRHJMNlpVUGVEQVE9PTwvWDUwOUNlcnRpZmljYXRlPjwvWDUwOURhdGE+PC9LZXlJbmZvPjxPYmplY3Q+PGJhbmtJZFNpZ25lZERhdGEgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cuYmFua2lkLmNvbS9zaWduYXR1cmUvdjEuMC4wL3R5cGVzIiBJZD0iYmlkU2lnbmVkRGF0YSI+PHVzclZpc2libGVEYXRhIGNoYXJzZXQ9IlVURi04IiB2aXNpYmxlPSJ3eXNpd3lzIj5TbUZuSUhOcFoyNWxjbUZ5SUdSdmEzVnRaVzUwWlhRZ0lrdEpRVUlndzRWeWMzSmxaRzkyYVhOdWFXNW5JREl3TWpBaUlHMWxaQ0IwY21GdWMyRnJkR2x2Ym5OdWRXMXRaWElnT1RJeU1qRXhOVFUxTnpRME1UWXpNVEkyTVM0PTwvdXNyVmlzaWJsZURhdGE+PHNydkluZm8+PG5hbWU+WTI0OVEwZEpJRk4yWlhKcFoyVWdRVUlnWENzZ1UyTnlhWFpsTEc1aGJXVTlVMk55YVhabExITmxjbWxoYkU1MWJXSmxjajAxTlRZek16Y3lNVGt4TEc4OVUzZGxaR0poYm1zZ1FVSWdLSEIxWW13cExHTTlVMFU9PC9uYW1lPjxub25jZT5tK3VaaEpFSkV3TzVwYkQveEtpV1F2cFoyb2s9PC9ub25jZT48ZGlzcGxheU5hbWU+VTJOeWFYWmw8L2Rpc3BsYXlOYW1lPjwvc3J2SW5mbz48Y2xpZW50SW5mbz48ZnVuY0lkPlNpZ25pbmc8L2Z1bmNJZD48dmVyc2lvbj5OeTR5TVM0dzwvdmVyc2lvbj48ZW52PjxhaT48dHlwZT5TVTlUPC90eXBlPjxkZXZpY2VJbmZvPk1UUXVOQT09PC9kZXZpY2VJbmZvPjx1aGk+WGhuSU1QMmQ1UFFHKzFVUHZ1amNxc0JwSW1ZPTwvdWhpPjxmc2liPjA8L2ZzaWI+PHV0Yj5jczE8L3V0Yj48cmVxdWlyZW1lbnQ+PGNvbmRpdGlvbj48dHlwZT5BbGxvd0ZpbmdlcnByaW50PC90eXBlPjx2YWx1ZT55ZXM8L3ZhbHVlPjwvY29uZGl0aW9uPjxjb25kaXRpb24+PHR5cGU+Q2VydGlmaWNhdGVQb2xpY2llczwvdHlwZT48dmFsdWU+MS4yLjc1Mi43OC4xLjU8L3ZhbHVlPjwvY29uZGl0aW9uPjwvcmVxdWlyZW1lbnQ+PHVhdXRoPnB3PC91YXV0aD48dG9rZW4+dG9rZW4tbm90LXVzZWQ8L3Rva2VuPjwvYWk+PC9lbnY+PC9jbGllbnRJbmZvPjwvYmFua0lkU2lnbmVkRGF0YT48L09iamVjdD48L1NpZ25hdHVyZT4=


Online Certificate Status Protocol (OCSP) Response:
  

MIIHkwoBAKCCB4wwggeIBgkrBgEFBQcwAQEEggd5MIIHdTCCATWhgY0wgYoxCzAJBgNVBAYTAlNFMTAwLgYDVQQKDCdTa2FuZGluYXZpc2thIEVuc2tpbGRhIEJhbmtlbiBBQiAocHVibCkxEzARBgNVBAUTCjUwMjAzMjkwODExNDAyBgNVBAMMK1NFQiBDdXN0b21lciBDQTMgdjEgZm9yIEJhbmtJRCBPQ1NQIFNpZ25pbmcYDzIwMjEwMjA5MTA1NTEwWjBcMFowQTAJBgUrDgMCGgUABBQXO089wTW7MboTMxka2Kfgw4dAQgQUhywBjeCqvk2X7eMmfYDu8ljDljkCCHzzJGPcXFwBgAAYDzIwMjEwMjA5MTA1NTEwWqECMAChNDAyMDAGCSsGAQUFBzABAgEB/wQgBdbepwBsyqsLHpD9EPLUJ7GBWfc/dU0VEN9cBqRJLh4wDQYJKoZIhvcNAQEFBQADggEBAEPBPNPTBtESoAA3ZhVcLhX8/NWaeOBtf5FeZ0y460CWIc/OEqtfXHIqq1Q4cSf4puaOyyV2767fkuw2l9h4Lf4kFyr1aSUX3+QO0OxyEYyS6jnUqZtvNJJvj+t3ezdWfId07lNGX6OYLDCZIp1JjjjaMWwf7DbAh4wHHe4fzJBi1z03OfrAh+r1T+Xug0y6sIvbDXklucuQ7KKoxB0/PMeIQxIE4VUHoUdxgTlM5e7HlYM8v8PV4LATKsJLsh41mJpRDzH/kk/995gl6wTVpp/66Y41r/zAe5y92xpCE+34hCDctbjsZ52t1QZV1RfNK9MI+YiHoMSBTYmlgkpXf0mgggUkMIIFIDCCBRwwggMEoAMCAQICCG22NyW0gRTIMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMH0xCzAJBgNVBAYTAlNFMTAwLgYDVQQKDCdTa2FuZGluYXZpc2thIEVuc2tpbGRhIEJhbmtlbiBBQiAocHVibCkxEzARBgNVBAUTCjUwMjAzMjkwODExJzAlBgNVBAMMHlNFQiBDdXN0b21lciBDQTMgdjEgZm9yIEJhbmtJRDAeFw0yMDExMDgyMzAwMDBaFw0yMTA1MDkyMTU5NTlaMIGKMQswCQYDVQQGEwJTRTEwMC4GA1UECgwnU2thbmRpbmF2aXNrYSBFbnNraWxkYSBCYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMzI5MDgxMTQwMgYDVQQDDCtTRUIgQ3VzdG9tZXIgQ0EzIHYxIGZvciBCYW5rSUQgT0NTUCBTaWduaW5nMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAjgWBbLR4zB70Aygam1fSZzUFsZnZq7N6vaUpqFfHprWiNDIgppWIWHWqtnXV8x1d83VWvlGiZGVsmxYN/8UD4qhU2ByrNT4jbrhiSwX19LMK8u3SKhaIzEFBOE+5wHx0WM8QRVSf1/F/3Qrcjt+yb7D24Js7geemJK6qjcCobVvee5mpozHMa9Px6i3qfA0qzwu2n2Utx4c4Vj7d6KptjYDeyyVk0lgRQL30a+2phtFuVuFA8HpjNMbP9Afu8zU8p/08Gi5iD5ri9r4WdPelwgOPR76RbVeX+n2gQ4AcxdB3vr+7zInudTNFIe3iKlWorsoKlESNaCIXNT2pd7vDHwIDAQABo4GRMIGOMBMGA1UdIAQMMAowCAYGKoVwTgEBMBYGA1UdJQEB/wQMMAoGCCsGAQUFBwMJMA4GA1UdDwEB/wQEAwIGQDAPBgkrBgEFBQcwAQUEAgUAMB8GA1UdIwQYMBaAFIcsAY3gqr5Nl+3jJn2A7vJYw5Y5MB0GA1UdDgQWBBQ+pGtgRzm9S3B3VzVqsCHRRumzbjANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAXGVHpK5laIhl5BZGdvkSgRQ2aYkhnlXVcBX8EVKVhZDEL1vhnRafbC1W/uBEfEUrSd6TfnMG/Iv4RV3V631KkQyfA+fXhHyVheaTcDQRtkDtj6o0e81UN4EakIZiZ6QWItfQwDZRB2YY7NwyPQ+gXO/Eu5r49VshzW+reDAFfsfVQiKUElvR1VHk9rgSV1FE1XdWB2zKifAjgb6tXjZnf4rDukb6Uw1Q7X19xutfVsJr0th8yCou4vTiUnPwRaE1cOL7hX9cY5ZFj+7MuIf4I6p1NlCjVM9JDIXBNifOqRdxKAwQ87lGPO/J07+3CruAWYqNWpU08J3vHD10z7r97YjdWfVAr2Y29Ly98Zn6aDxoLtrsQki1VlN/bQ5j7o2k/O3PPwib1djS9V348gUn1pGNcKikPzAVZkVy50U97W3iFC3nOwuaHHGnUszgL9LfIUx+DDv1Ga6BuTreHey5N5lYM39nfN78fO0/bqkFLXFnh31kPGcqqU8915mjTFWi0FkCvdQEh79WtOcwg7kAnOf0fyabIXl/a7rtROPfTWU3xMgI7Fh4J/pa7PbWRFjAK1ZdxIqSytzznnelagbb9XLGGTwOOsWRNBeoQa6cqxkOUiD0LXlHA5JhtsZJBUl/h6hbfxHTsScJB3BeVbwQRbGzEt/NEftAzjYuqmnQuFI=




      

    

		2021-02-09 11:17:25.850623 UTC ±7 ms		2021-02-09 10:26:43.777414 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign’s external email delivery system reported that the invitation sent to kurt.eliasson@icloud.com was opened.
      

    

		2021-02-09 11:17:27.450724 UTC ±7 ms		2021-02-09 10:26:43.777414 UTC		
      89.160.101.237
      
        Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1
      
    		
      
        The party Kurt Eliasson (KE1) opened the view to verify their identity before viewing the document.
      

    

		2021-02-09 11:17:59.247091 UTC ±7 ms		2021-02-09 10:26:43.777414 UTC		
      89.160.101.237
      
        Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1
      
    		
      
        Kurt Eliasson (KE1) verified their SwedishBankID identity through CGI  to access the document. 




Data returned from CGI:
  
Name: KURT ELIASSON
    
ID number: 
  195005175079

  
  
  
  
  
    
IP: 89.160.101.237
  
  
  
  
  
  





Signature: 
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Online Certificate Status Protocol (OCSP) Response:
  

MIIHkwoBAKCCB4wwggeIBgkrBgEFBQcwAQEEggd5MIIHdTCCATWhgY0wgYoxCzAJBgNVBAYTAlNFMTAwLgYDVQQKDCdTa2FuZGluYXZpc2thIEVuc2tpbGRhIEJhbmtlbiBBQiAocHVibCkxEzARBgNVBAUTCjUwMjAzMjkwODExNDAyBgNVBAMMK1NFQiBDdXN0b21lciBDQTMgdjEgZm9yIEJhbmtJRCBPQ1NQIFNpZ25pbmcYDzIwMjEwMjA5MTExNzU5WjBcMFowQTAJBgUrDgMCGgUABBQXO089wTW7MboTMxka2Kfgw4dAQgQUhywBjeCqvk2X7eMmfYDu8ljDljkCCAUt/Ixli91JgAAYDzIwMjEwMjA5MTExNzU5WqECMAChNDAyMDAGCSsGAQUFBzABAgEB/wQgFGrJLV9JMqJFuO9dj9LKSangsM/Av47KhdhhHYSLA1gwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADggEBAAKoJeMk6KLi7eh7ecX+nQPAzIVfxT28aiLytmwRp6zdNPxzPfykcsuK+q/izsaIX2lSCL8wocEGKdayFuObGlJ08fvMhY3HyrvdRtMQsxZVhbpMxfzP7Z/emQp449diBADChdkudRe98CkMHk/e+8bOKlI+73rPenrnRm7WtqPdhJ106WNOgRdi3sX2afzGPy0WPw7B7EZt65UqdvZLfggdy/l0eBfRYsdD9OC//Z8baS+qJIMQhXbASgrkgAfxFbVyEaNyCKWse8PCAr6Fe+GaFaXtMw5R/905NLz5kksCVjO8XSaHe1x/MOevj2yBAsrEPsBLvj5sfb/83KU6RaKgggUkMIIFIDCCBRwwggMEoAMCAQICCG22NyW0gRTIMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMH0xCzAJBgNVBAYTAlNFMTAwLgYDVQQKDCdTa2FuZGluYXZpc2thIEVuc2tpbGRhIEJhbmtlbiBBQiAocHVibCkxEzARBgNVBAUTCjUwMjAzMjkwODExJzAlBgNVBAMMHlNFQiBDdXN0b21lciBDQTMgdjEgZm9yIEJhbmtJRDAeFw0yMDExMDgyMzAwMDBaFw0yMTA1MDkyMTU5NTlaMIGKMQswCQYDVQQGEwJTRTEwMC4GA1UECgwnU2thbmRpbmF2aXNrYSBFbnNraWxkYSBCYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMzI5MDgxMTQwMgYDVQQDDCtTRUIgQ3VzdG9tZXIgQ0EzIHYxIGZvciBCYW5rSUQgT0NTUCBTaWduaW5nMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAjgWBbLR4zB70Aygam1fSZzUFsZnZq7N6vaUpqFfHprWiNDIgppWIWHWqtnXV8x1d83VWvlGiZGVsmxYN/8UD4qhU2ByrNT4jbrhiSwX19LMK8u3SKhaIzEFBOE+5wHx0WM8QRVSf1/F/3Qrcjt+yb7D24Js7geemJK6qjcCobVvee5mpozHMa9Px6i3qfA0qzwu2n2Utx4c4Vj7d6KptjYDeyyVk0lgRQL30a+2phtFuVuFA8HpjNMbP9Afu8zU8p/08Gi5iD5ri9r4WdPelwgOPR76RbVeX+n2gQ4AcxdB3vr+7zInudTNFIe3iKlWorsoKlESNaCIXNT2pd7vDHwIDAQABo4GRMIGOMBMGA1UdIAQMMAowCAYGKoVwTgEBMBYGA1UdJQEB/wQMMAoGCCsGAQUFBwMJMA4GA1UdDwEB/wQEAwIGQDAPBgkrBgEFBQcwAQUEAgUAMB8GA1UdIwQYMBaAFIcsAY3gqr5Nl+3jJn2A7vJYw5Y5MB0GA1UdDgQWBBQ+pGtgRzm9S3B3VzVqsCHRRumzbjANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAXGVHpK5laIhl5BZGdvkSgRQ2aYkhnlXVcBX8EVKVhZDEL1vhnRafbC1W/uBEfEUrSd6TfnMG/Iv4RV3V631KkQyfA+fXhHyVheaTcDQRtkDtj6o0e81UN4EakIZiZ6QWItfQwDZRB2YY7NwyPQ+gXO/Eu5r49VshzW+reDAFfsfVQiKUElvR1VHk9rgSV1FE1XdWB2zKifAjgb6tXjZnf4rDukb6Uw1Q7X19xutfVsJr0th8yCou4vTiUnPwRaE1cOL7hX9cY5ZFj+7MuIf4I6p1NlCjVM9JDIXBNifOqRdxKAwQ87lGPO/J07+3CruAWYqNWpU08J3vHD10z7r97YjdWfVAr2Y29Ly98Zn6aDxoLtrsQki1VlN/bQ5j7o2k/O3PPwib1djS9V348gUn1pGNcKikPzAVZkVy50U97W3iFC3nOwuaHHGnUszgL9LfIUx+DDv1Ga6BuTreHey5N5lYM39nfN78fO0/bqkFLXFnh31kPGcqqU8915mjTFWi0FkCvdQEh79WtOcwg7kAnOf0fyabIXl/a7rtROPfTWU3xMgI7Fh4J/pa7PbWRFjAK1ZdxIqSytzznnelagbb9XLGGTwOOsWRNBeoQa6cqxkOUiD0LXlHA5JhtsZJBUl/h6hbfxHTsScJB3BeVbwQRbGzEt/NEftAzjYuqmnQuFI=



      

    

		2021-02-09 11:17:59.731557 UTC ±7 ms		2021-02-09 10:26:43.777414 UTC		
      89.160.101.237
      
        Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1
      
    		
      
        The party Kurt Eliasson (KE1) opened the document in Scrive eSign’s online interface to sign documents.
      

    

		2021-02-09 11:18:04.968388 UTC ±7 ms		2021-02-09 10:26:43.777414 UTC		
      89.160.101.237
      
        Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1
      
    		
      
        The party Kurt Eliasson (KE1) opened the document in Scrive eSign’s online interface to sign documents.
      

    

		2021-02-09 11:18:45.290644 UTC ±7 ms		2021-02-09 10:26:43.777414 UTC		
      89.160.101.237
      
        Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1
      
    		
      
        The signatory Kurt Eliasson (KE1) signed in the signature box “Signatur 4”.



The box’s placement in the Main Document:		Page		X		Y

		97		0.147		0.327




      

    

		2021-02-09 11:18:56.818097 UTC ±7 ms		2021-02-09 10:26:43.777414 UTC		
      89.160.101.237
      
        Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1
      
    		
      
        The document was signed by Kurt Eliasson (KE1) using SwedishBankID through CGI as the authentication method. 




The text signed in the SwedishBankID client was:


Jag signerar dokumentet "KIAB Årsredovisning 2020" med transaktionsnummer 9222115557441631261.






Data returned from CGI:
  
Name: KURT ELIASSON
  
ID number: 
  195005175079

  
IP: 89.160.101.237














Signature: 


  PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiIHN0YW5kYWxvbmU9Im5vIj8+PFNpZ25hdHVyZSB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC8wOS94bWxkc2lnIyI+PFNpZ25lZEluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiPjxDYW5vbmljYWxpemF0aW9uTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvVFIvMjAwMS9SRUMteG1sLWMxNG4tMjAwMTAzMTUiPjwvQ2Fub25pY2FsaXphdGlvbk1ldGhvZD48U2lnbmF0dXJlTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMS8wNC94bWxkc2lnLW1vcmUjcnNhLXNoYTI1NiI+PC9TaWduYXR1cmVNZXRob2Q+PFJlZmVyZW5jZSBUeXBlPSJodHRwOi8vd3d3LmJhbmtpZC5jb20vc2lnbmF0dXJlL3YxLjAuMC90eXBlcyIgVVJJPSIjYmlkU2lnbmVkRGF0YSI+PFRyYW5zZm9ybXM+PFRyYW5zZm9ybSBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnL1RSLzIwMDEvUkVDLXhtbC1jMTRuLTIwMDEwMzE1Ij48L1RyYW5zZm9ybT48L1RyYW5zZm9ybXM+PERpZ2VzdE1ldGhvZCBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDEvMDQveG1sZW5jI3NoYTI1NiI+PC9EaWdlc3RNZXRob2Q+PERpZ2VzdFZhbHVlPkJoa1FjVG9nK3ZhaHc3WUtybWV0NTNEakhrMHNINXRDb0oxWDFjbnZ0RGc9PC9EaWdlc3RWYWx1ZT48L1JlZmVyZW5jZT48UmVmZXJlbmNlIFVSST0iI2JpZEtleUluZm8iPjxUcmFuc2Zvcm1zPjxUcmFuc2Zvcm0gQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy9UUi8yMDAxL1JFQy14bWwtYzE0bi0yMDAxMDMxNSI+PC9UcmFuc2Zvcm0+PC9UcmFuc2Zvcm1zPjxEaWdlc3RNZXRob2QgQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAxLzA0L3htbGVuYyNzaGEyNTYiPjwvRGlnZXN0TWV0aG9kPjxEaWdlc3RWYWx1ZT5YNkhPQWd3MHoxWHhXOUtnT2NHbnFxNGNHNWVVSVR6UGhxdmhMUm9lSmZ3PTwvRGlnZXN0VmFsdWU+PC9SZWZlcmVuY2U+PC9TaWduZWRJbmZvPjxTaWduYXR1cmVWYWx1ZT5EM21oZHRMb2wxZHZBeVZtUnpxVUpNOGQwaGh3MEZCNWNsMHYrcGRFMWdTbm1iTyttU0RIQm5BMFlBN0xyNE5RNEdwbzN5RDI4WVZ0S2xJVHFBWDg3MWFuWlVpY2ZsaVk2Y1NnVUZkTlpSZm1UK1RmejNDUFQ4YWRNaEV0a1RXd1JrMjExVjRVR21lWGp2NTdVUlF1TDVGVDdudEhtZWZOSUVoZjVKY1ZHWG1HRFdpVnYyeXpOQ3Z5T1hGV1g0ZFBNME5KemZKcjlBenhuejRnOUUyWjFwNnRIeWdVVmVpVXgxblZpSDYyUkxvNkdOKzV0Nkd6NHY3eWFLYWxwSDRQM0Nid0VpbXRYcEZhNW85N3NMRlNzdGwyQWRNRWw2R0lpTDBKTlNqYVkrdEt3MlVkYmRyOTJXUTNwekRkSnZnb0k4QkdpazNOV0pjajJ0a3FQamJyNHc9PTwvU2lnbmF0dXJlVmFsdWU+PEtleUluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiIElkPSJiaWRLZXlJbmZvIj48WDUwOURhdGE+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGYlRDQ0ExV2dBd0lCQWdJSU1uZTBOUFpDOTFvd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRUxCUUF3ZlRFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1UwVXhNREF1QmdOVkJBb01KMU5yWVc1a2FXNWhkbWx6YTJFZ1JXNXphMmxzWkdFZ1FtRnVhMlZ1SUVGQ0lDaHdkV0pzS1RFVE1CRUdBMVVFQlJNS05UQXlNRE15T1RBNE1URW5NQ1VHQTFVRUF3d2VVMFZDSUVOMWMzUnZiV1Z5SUVOQk15QjJNU0JtYjNJZ1FtRnVhMGxFTUI0WERUSXdNREV3TVRJek1EQXdNRm9YRFRJek1ERXdNVEl5TlRrMU9Wb3dnY2N4Q3pBSkJnTlZCQVlUQWxORk1UQXdMZ1lEVlFRS0RDZFRhMkZ1WkdsdVlYWnBjMnRoSUVWdWMydHBiR1JoSUVKaGJtdGxiaUJCUWlBb2NIVmliQ2t4RVRBUEJnTlZCQVFNQ0VWTVNVRlRVMDlPTVEwd0N3WURWUVFxREFSTFZWSlVNUlV3RXdZRFZRUUZFd3d4T1RVd01EVXhOelV3TnpreE5UQXpCZ05WQkNrTUxDZ3lNREF4TURJZ01UY3VORGNwSUV0VlVsUWdSVXhKUVZOVFQwNGdMU0JOYjJKcGJIUWdRbUZ1YTBsRU1SWXdGQVlEVlFRRERBMUxWVkpVSUVWTVNVRlRVMDlPTUlJQklqQU5CZ2txaGtpRzl3MEJBUUVGQUFPQ0FROEFNSUlCQ2dLQ0FRRUFzV1pVM0FlczF1UjgrczNQUTlUZWpoSDg4U3lzK1FKcEcxeGsxamdueUxnb2V1SlhkWHZaQkYySTFKd0F5UVBPc29HZW1GT1ppVi9DM3VUMXcrUVdnSTVPMlJ2MWsyVHlpYTFwRFVGbktSUmNzNDRIKytXclZXTE1zTzgrcSs1K0k0UVdvS1E5RUJwWjl2d1UrOUsrNUNETlBuT2JuZ1hsZFRBY1VXOGpPeWticnBPb1pTZGRqYWg5d3Q0Q0dmdmVqL05Hd2x0N1N0aHpNaTR0d3FDaUFnVUc4WGNBcHc0S1dCOU54THNGRVl2NXR0anVIcllrNlpnNDMrcnlWVTltN3Q1ZmdqWG5yYnpFTGd4ZHUzbi9DSGpyVS9zemM0eFRFZmY4WEJTay92YjJHQVlKSnh0Y3JIdGlaL0Nqek1ITnQwczVHUlpta014V1crZ2dkR0g1YXdJREFRQUJvNEdsTUlHaU1Ec0dDQ3NHQVFVRkJ3RUJCQzh3TFRBckJnZ3JCZ0VGQlFjd0FZWWZhSFIwY0RvdkwyOWpjM0F1Y21WMmIyTmhkR2x2Ym5OMFlYUjFjeTV6WlRBVEJnTlZIU0FFRERBS01BZ0dCaXFGY0U0QkJUQU9CZ05WSFE4QkFmOEVCQU1DQmtBd0h3WURWUjBqQkJnd0ZvQVVoeXdCamVDcXZrMlg3ZU1tZllEdThsakRsamt3SFFZRFZSME9CQllFRkVhc0JvR1FRYjhRcitrL2ZRMFViNjFnRnlPZ01BMEdDU3FHU0liM0RRRUJDd1VBQTRJQ0FRQk53REVPc25DS0liaHNuakU2YUZ5SnBHRmV6aVN5a290eWtmci85Qy9Fcm5idVFNWXpEL0ZBRjZhK1dTNC9jWlYzZ0pWaWlBL0Q4TGxQTDdlOEF4TVM2MkJtSkNmT3ZBOHBDdzU1d3daVHM3a3h0citLUG1NeFlZckpkcVBZKzd6NEw0S2szaG5qOEZPMEJOR0JEbU45Zmsvd2RVejV5NkFCc1p1V1BBd3ozNjhtUi9ETWIvNFdTckJkNmhzeHU0MS81dUIzOE53KzZvejJIa1FlUTBTanV0ZjFBdEZ0ekNCd2dQdWFtYW9ySkR4dWh0Ykw5S01wVHBZS2w4Mk1CdXJYSnZxNUo5UVdPaElvL0hxQkRHUi9JWEVSRVl5bnBBb2EwVjBWM3BuZEVaWlFyTVNaQVk1b1B5QloxaER3Z0ozYkJnbXVGcVArVTJpZWZRL05wSWhuTXZneEtZdTBmZ1VoOWhlVkMvaDhpTHVycU5vNVZuSWpiM05Ha1BFWnRFTFpxWW93WUE2eFNuZFZVVHV1Zm9LNVA4VEMyT3gyMkFvOVh1Rnp1MDIwR3drTlo5WG5NUzN0NjNOVjNLUTVhN1c3NHhZK3ZBTzRrQ3lxQ2p5Q1Vsd2lDMG42ZWt4dVJXVzJvTkt0UVhrRk5QTjRXUjhQTC9KWSt3MkFUNjlHRjJOM1hQWGEyQVo3MEVsYlRUL3VMTDhFV2lrRmV5bzVPRDJ0T2EzOXZ6b2RYSkw0TEgvQkVJSmNKUUZKNUlaZUNmajFoRWZCODA3WHA4bGp1MWFBdjI1cW5XSTBlRlM4ZTBscWdHUUdzb0NDOGtjeHA5V3ZhRlQxY3ExRlZ6WUkrZUlZeUV1SEV3blVvOWtaUXBjQmw2VWQyZG9WZ2FtdkJNSU1iQkNlOEwrU1JnPT08L1g1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT48WDUwOUNlcnRpZmljYXRlPk1JSUY2akNDQTlLZ0F3SUJBZ0lJWFJGTkJIb0E5VWt3RFFZSktvWklodmNOQVFFTkJRQXdjekVMTUFrR0ExVUVCaE1DVTBVeE1EQXVCZ05WQkFvTUoxTnJZVzVrYVc1aGRtbHphMkVnUlc1emEybHNaR0VnUW1GdWEyVnVJRUZDSUNod2RXSnNLVEVUTUJFR0ExVUVCUk1LTlRBeU1ETXlPVEE0TVRFZE1Cc0dBMVVFQXd3VVUwVkNJRU5CSUhZeElHWnZjaUJDWVc1clNVUXdIaGNOTVRJd05qQTBNVEl4TlRNMldoY05NelF4TWpBeE1USXhOVE0yV2pCOU1Rc3dDUVlEVlFRR0V3SlRSVEV3TUM0R0ExVUVDZ3duVTJ0aGJtUnBibUYyYVhOcllTQkZibk5yYVd4a1lTQkNZVzVyWlc0Z1FVSWdLSEIxWW13cE1STXdFUVlEVlFRRkV3bzFNREl3TXpJNU1EZ3hNU2N3SlFZRFZRUUREQjVUUlVJZ1EzVnpkRzl0WlhJZ1EwRXpJSFl4SUdadmNpQkNZVzVyU1VRd2dnSWlNQTBHQ1NxR1NJYjNEUUVCQVFVQUE0SUNEd0F3Z2dJS0FvSUNBUURDRU9LZS9hc0hyRDhlNGt6ajdTamY2Q25GVW9Jakw5OHptWDQvMHdBU0xSRnZ1ODliSlRsMDlkMm4vZHNIaVhKV3FIV0Q2akQvNGxkWVNPeEdxVW9rVUxJYzV5aEdpSk85SVU4QlcyTFR0UUF4R1ZMVTYzeVpnZzhJZFFQK0VkQmJWbzdoUUcvQW1LZmFyQ0svMTU5YkRPenlZRVBYZ3F6YmdWYitmbytFWWg5akJTOXhMZXBjczV6SVlsZ01EcHJjQlRzdXZHWGRoSHp3RXh0cXVVRmFWWXI3UFpZYThzZW55NGlVa0l6dUxRdmF4bDhNM3BCbFN0RktxVXpDUzd0MUYzT3pDWlg4Ny9wQVhXV0VFQTZ1VWxiUUluMm1WRk0vZWd3NnNWVWRod3pvcFBTVGNoN1dsL0x5dkRnOTRITndvN1NqUW5Cd1dGaW1mdlhpRjVPUndaSWU2cnV1aUZnMXpQRjc1SnNrdEdPQWppUzJvdmNMYkJzR1ZtSXlmaklTeHZZY2N3aXIyUGNGUytUV3VmNUFNaWxuNGVpLzB6SE9ybUw0WkRKYlhXdklUamFjS1E1dE1DSS9NWWxrZ0FLMTBXSlhjNUpiWGJXemFRZFlJQkVaNWx1SElzdWlTZjFuWFRNWkNMMFJoWGs4bTRZU0dTRE9uRzU4ZXMzNFh2R0h1eEFrVGs1YmxQbFRiSUJQRUFaNUNISTE5bjRJckRwdmFHQUREOUVKbVh2bktHMS9RREZtUjVjSTRzWUlMRmlEQXBpRi9nZTNFWWc3VnFYNG94L05Uc245cUwvaWprQlRGSnZKT2l1K2tPTFNiNFBlWm1zQU5Td2RiSG82cHdSZGJFQjdhZCtvUmJiM05xUmlmaHMyajlUcXZSMDdiRHJYTmRVS2tMMENNUUlEQVFBQm8zZ3dkakFkQmdOVkhRNEVGZ1FVaHl3QmplQ3F2azJYN2VNbWZZRHU4bGpEbGprd0R3WURWUjBUQVFIL0JBVXdBd0VCL3pBZkJnTlZIU01FR0RBV2dCVGZETUFIMzhPdXBkWjZ5NFFLTDd1NlBEWE1VekFUQmdOVkhTQUVEREFLTUFnR0JpcUZjRTRCQlRBT0JnTlZIUThCQWY4RUJBTUNBUVl3RFFZSktvWklodmNOQVFFTkJRQURnZ0lCQUJObmJUSkRKNGhmM0tTUGxkaVlzeVRXSFAvRWxhYW16Zjl0blhHc1pBeitNNG9MZjF1azFYWlZaUjVHU2lYN3FJWVRlNXVJRE42eHgrSkkvOGNGWXFieU0zYzJrNUI4MlZJODNxckl3M1lYUUVvMUMyb1B2ZWpFU0pvWEpncTJ3M1ZNek9SMTF0VFRmQlFQVERuQlRlRGxrWHQrdVBxeW9IeTdEeEo2S01qOFovTlgyUTYrNHZTWUJ3a0tOWERMVi8wcE9uOUV2Mk9SUDVxOU1lMjlnOHBxV3lWZ0hXTzdmaFVJbUU3NVR2b1RsMHA1eHI0SGhVSTBlQndxQllzaENWN0hieUVPYzBsVnQzM0Z1Vm5JaVRDWU1RQTBmTXdjM0tWOEg0RmlkOHp4blFJVkUwUnRSZTdFakY5dmROUkJGbUNPa21BdldwbHBoelJoTkhDT0ZjZVNGQkFUeGxaYkkwTW9ySDIrT2Z3dXhxbUliSHVaQlpmbi9NQmR6YXcyVmx0QWcySVU4ZGZhbWtQM1p4alk3aTBqY0JOOGhhcTFLOUhKR2NudjJqb0I1dlFYY1pwdFVjaURMRlNIaEdob0hWRlYxRkpmQVpRQy8xVEE5Ri9xZTMzSmFRYzZ0OFJLMTl0ZHBUL1ZkaHFrY0cvTGsyT2g1WnA1a0J6THNaRWZYTzNjSWdBaklQbTF1dmY3enBQTjlmVW93WUxWSzJiVW5MTzRwRkNoeTcrMjEzR242M3M0M2ROL3VidUthQ2wvTnUyVlpqZlpGcVdyYk5JNmcxYlpxSjFtSUU1QWNSbEdSTjlSMmtXVTVybk9SUEZrWmFweC9kRVBWQUY1Q3U3eHJpdHhRU2xwYlBxTGpBZmF3NFpjTTUzREVGN2dmL3dHQUxkakd3d2Y2bGYwPC9YNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGMERDQ0E3aWdBd0lCQWdJSU8vVmtGRTI5ZHF3d0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRU5CUUF3WXpFa01DSUdBMVVFQ2d3YlJtbHVZVzV6YVdWc2JDQkpSQzFVWld0dWFXc2dRa2xFSUVGQ01SOHdIUVlEVlFRTERCWkNZVzVyU1VRZ1RXVnRZbVZ5SUVKaGJtdHpJRU5CTVJvd0dBWURWUVFEREJGQ1lXNXJTVVFnVW05dmRDQkRRU0IyTVRBZUZ3MHhNakEyTURReE1UTTJNamRhRncwek5ERXlNekV4TVRNMk1qZGFNSE14Q3pBSkJnTlZCQVlUQWxORk1UQXdMZ1lEVlFRS0RDZFRhMkZ1WkdsdVlYWnBjMnRoSUVWdWMydHBiR1JoSUVKaGJtdGxiaUJCUWlBb2NIVmliQ2t4RXpBUkJnTlZCQVVUQ2pVd01qQXpNamt3T0RFeEhUQWJCZ05WQkFNTUZGTkZRaUJEUVNCMk1TQm1iM0lnUW1GdWEwbEVNSUlDSWpBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQU9DQWc4QU1JSUNDZ0tDQWdFQW0vekplUlB4Rm5RanloMkM3R29aQ0lqdm5rL1YzUGFvY2tqMmltWjBwSHBjanljMEFmTStBWkRZWDZQQW5xbFBiOXNoMzFXM3hmc1hTY1dxY25LRWJFYmd6dFpMNjVxdWFjd2diQWFTWkFONGxqTFpmSzRoUXUvY1pEWlBCUFhSUno0OUVnQVlSeDNKMmMwSGtNcFRnNnd2ZzJwaTk5UGVFaTYwOHVQcXpTT0pUM1VPRVpYZEpqUGR5YTRRbDAzUjJ4bDNxMnBtRVJwazh0VkpMeW4xVUpSTjltTnBMNjkyd0xWVkl5NE1pVDRBcFFzVnFtaTJKdXBWeVZZSWgxSVZ4VXRqYjFSMG1tZ1BwVW11TnlNZzJsZ05admQ1RDM3eFpSNSttOFpGbkpFcWVxeGNlNUFGbWFieHFld0pRUC9kU2RWWE9NamEyWHJZYjNCd1ZBcnFmdkh0VEZLVXhyUWxhRXhJdE5Sc21VSDQ3NjRvd2xRb21mU3RpZk94K3AvaU1Pa2ttdlJWK0dETWRiK0RzbE1QOVV4U3d3cm96bWJJTXEwT2ZvVXhsUFFvcDBoL1VYVU45MWk1MWpXeE5NY1prd0VONS9sQWlEOVRwSHZRd21mNGMvekZkNHI2L0xzRllxZHdkWVZtRm5wcFpGQTA0aDJxc0hHakt2eHNmdmFBNG5zby9lT1BRY2t2d2FRRFZPWjNUV3c4M0FsbHljQXVmS3FTSjNQMitDd2NSZGpGMkhyTFJZRW1HWWFOOUxaRTFHdy84L2w3RUExTkxaUWJmVUowamVzYTVtMG9EWGxuYWpqcTJ1SjFaa1l3WGxrK1NaYVAyMjJlWXpXOGtISFcxaDFFTHhQM3k1bzNza01reDFLckttYW54blByZmVON041bEtvSTVsenc4Q0F3RUFBYU40TUhZd0hRWURWUjBPQkJZRUZOOE13QWZmdzY2bDFuckxoQW92dTdvOE5jeFRNQThHQTFVZEV3RUIvd1FGTUFNQkFmOHdId1lEVlIwakJCZ3dGb0FVWjRxNnN1cElISHIxTzJnM0ozSUc2NUZqeTFNd0V3WURWUjBnQkF3d0NqQUlCZ1lxaFhCT0FRRXdEZ1lEVlIwUEFRSC9CQVFEQWdFR01BMEdDU3FHU0liM0RRRUJEUVVBQTRJQ0FRQlQxWWhXYWRhRGkzUFlQQ0t3OEFIZGQvY1RMb09meGF0VzBIUnRpTFpPb3dNUU9tUTRzS3ZGTUVWbnlIK1BvalJTcjVYeXlIQUtlUDZTRTFIVVpQZ1FCa2NxZ21obVM2OGpIcVk4K0pBbTFkMDdjcmV0TWpCTmJFSjBpQnZ4Q2xKV1ZmQzlaU09qQ05XTXR2dVBGWXUwTzlWRWhYbUprZDZXbGF3MHplSHB4WWIvQ2V4K0M0ejkvNE9jZFJkRE1RWlJmbk5IVlFGNTBQT3ErbzBETWlIb1RlWjhMcUxRblc3U1p5Y3FZNWgzWFpqaFVnUnJ4R2RjaHF6SU1MYnJHZ0EyZENRRFFkSHN2dG9SVXJhRktxK1hhWFNEQWw3SHIvSGpWV3lZaGpycy9hZCtZcWpCZFo1MXp4ZjVKYmdPa2hTbXVDOVF3Q24rQVJDVVJDbzJDQzVLVHN0RHVIOFVNWkNpWDBsSHNLTy9ZVFU3VDBNLzhLbC82MkpUNkJIMTZ1NG1PQytrQXh1QVZxRzRkcTNjQnBWcTNZb0VOZHU4MnRhZXhobU1wRmE3RERiUnpzY0o2bkZadnltWk1kd0pjdHB4S2o0b1NnajkybHlSRnlUbW9vOUk2SzRxV3hLVmVsN1FlRjBISm9ZcFNJaVNFWXVkOFBuKzRrV2UyV3piZ1plT1ZSZi9wajhpN0NPWHBqRFJsMnlUbjd4OEFENzl3K0FYUU45OEpCaWRQWDh2R2dQNnpydStwdkpNNy94MnN1Sy8rVmhCQVZDcFRmVTJ2TjZwaGlWTyt1ZFBza2NHY0cwYllLMkVnMTl0eGdDcFZRQTR1NGN1Zm1rQXBJSFMzYlZKNmp0d2sxVUJiNkpRYjJKc29pTlA3eDNtdzlkSEdQYURyTDZaVVBlREFRPT08L1g1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT48L1g1MDlEYXRhPjwvS2V5SW5mbz48T2JqZWN0PjxiYW5rSWRTaWduZWREYXRhIHhtbG5zPSJodHRwOi8vd3d3LmJhbmtpZC5jb20vc2lnbmF0dXJlL3YxLjAuMC90eXBlcyIgSWQ9ImJpZFNpZ25lZERhdGEiPjx1c3JWaXNpYmxlRGF0YSBjaGFyc2V0PSJVVEYtOCIgdmlzaWJsZT0id3lzaXd5cyI+U21GbklITnBaMjVsY21GeUlHUnZhM1Z0Wlc1MFpYUWdJa3RKUVVJZ3c0VnljM0psWkc5MmFYTnVhVzVuSURJd01qQWlJRzFsWkNCMGNtRnVjMkZyZEdsdmJuTnVkVzF0WlhJZ09USXlNakV4TlRVMU56UTBNVFl6TVRJMk1TND08L3VzclZpc2libGVEYXRhPjxzcnZJbmZvPjxuYW1lPlkyNDlRMGRKSUZOMlpYSnBaMlVnUVVJZ1hDc2dVMk55YVhabExHNWhiV1U5VTJOeWFYWmxMSE5sY21saGJFNTFiV0psY2owMU5UWXpNemN5TVRreExHODlVM2RsWkdKaGJtc2dRVUlnS0hCMVltd3BMR005VTBVPTwvbmFtZT48bm9uY2U+emVSUkxLMUZBOFN5SHVScklkejlLZ05tYjV3PTwvbm9uY2U+PGRpc3BsYXlOYW1lPlUyTnlhWFpsPC9kaXNwbGF5TmFtZT48L3NydkluZm8+PGNsaWVudEluZm8+PGZ1bmNJZD5TaWduaW5nPC9mdW5jSWQ+PHZlcnNpb24+Tnk0eU1TNHc8L3ZlcnNpb24+PGVudj48YWk+PHR5cGU+U1U5VDwvdHlwZT48ZGV2aWNlSW5mbz5NVFF1TkE9PTwvZGV2aWNlSW5mbz48dWhpPnM3Y0RicTNmeXNkL28valAxQmVCcitFRzVBTT08L3VoaT48ZnNpYj4wPC9mc2liPjx1dGI+Y3MxPC91dGI+PHJlcXVpcmVtZW50Pjxjb25kaXRpb24+PHR5cGU+QWxsb3dGaW5nZXJwcmludDwvdHlwZT48dmFsdWU+eWVzPC92YWx1ZT48L2NvbmRpdGlvbj48Y29uZGl0aW9uPjx0eXBlPkNlcnRpZmljYXRlUG9saWNpZXM8L3R5cGU+PHZhbHVlPjEuMi43NTIuNzguMS41PC92YWx1ZT48L2NvbmRpdGlvbj48L3JlcXVpcmVtZW50Pjx1YXV0aD5wdzwvdWF1dGg+PHRva2VuPmF1dG8tc3RhcnQtdG9rZW48L3Rva2VuPjwvYWk+PC9lbnY+PC9jbGllbnRJbmZvPjwvYmFua0lkU2lnbmVkRGF0YT48L09iamVjdD48L1NpZ25hdHVyZT4=


Online Certificate Status Protocol (OCSP) Response:
  

MIIHkwoBAKCCB4wwggeIBgkrBgEFBQcwAQEEggd5MIIHdTCCATWhgY0wgYoxCzAJBgNVBAYTAlNFMTAwLgYDVQQKDCdTa2FuZGluYXZpc2thIEVuc2tpbGRhIEJhbmtlbiBBQiAocHVibCkxEzARBgNVBAUTCjUwMjAzMjkwODExNDAyBgNVBAMMK1NFQiBDdXN0b21lciBDQTMgdjEgZm9yIEJhbmtJRCBPQ1NQIFNpZ25pbmcYDzIwMjEwMjA5MTExODU3WjBcMFowQTAJBgUrDgMCGgUABBQXO089wTW7MboTMxka2Kfgw4dAQgQUhywBjeCqvk2X7eMmfYDu8ljDljkCCDJ3tDT2QvdagAAYDzIwMjEwMjA5MTExODU3WqECMAChNDAyMDAGCSsGAQUFBzABAgEB/wQgSicd1S2bQ+pELtK5S8Cxn/4mkClv5FMQIH84ce4U2rUwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADggEBADQXDK4m9lrIgR4+3vAhbQgSiywj1gLT/Ak+5uVEYCNDFNtaVZwBg668gX5jDS2wlBdbEgSA/38orL2zD2OLwKJ82VJkdSwj2YuE6oiyXhMA8txW1wlQSJ6gerwX1ht3RPU1lSOve8LER6gJnA3F7COqCliSRAq/y96uFAS2NQfdFjuGffpl7RqDHY/4W1KAWBzq9r2sTLjd8X//SYlV8vxy4edkJVTggkrkqzaFOV+HhwGW3slaLjno6t6P188fznHNb9QV3CckdiSswwIgP51ewUxly3kB3Qb2DKGKb+9jdBucIZ/E8ZkbHjVCfg4JbMd10aEEmZQop+oltSKO5MygggUkMIIFIDCCBRwwggMEoAMCAQICCG22NyW0gRTIMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMH0xCzAJBgNVBAYTAlNFMTAwLgYDVQQKDCdTa2FuZGluYXZpc2thIEVuc2tpbGRhIEJhbmtlbiBBQiAocHVibCkxEzARBgNVBAUTCjUwMjAzMjkwODExJzAlBgNVBAMMHlNFQiBDdXN0b21lciBDQTMgdjEgZm9yIEJhbmtJRDAeFw0yMDExMDgyMzAwMDBaFw0yMTA1MDkyMTU5NTlaMIGKMQswCQYDVQQGEwJTRTEwMC4GA1UECgwnU2thbmRpbmF2aXNrYSBFbnNraWxkYSBCYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMzI5MDgxMTQwMgYDVQQDDCtTRUIgQ3VzdG9tZXIgQ0EzIHYxIGZvciBCYW5rSUQgT0NTUCBTaWduaW5nMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAjgWBbLR4zB70Aygam1fSZzUFsZnZq7N6vaUpqFfHprWiNDIgppWIWHWqtnXV8x1d83VWvlGiZGVsmxYN/8UD4qhU2ByrNT4jbrhiSwX19LMK8u3SKhaIzEFBOE+5wHx0WM8QRVSf1/F/3Qrcjt+yb7D24Js7geemJK6qjcCobVvee5mpozHMa9Px6i3qfA0qzwu2n2Utx4c4Vj7d6KptjYDeyyVk0lgRQL30a+2phtFuVuFA8HpjNMbP9Afu8zU8p/08Gi5iD5ri9r4WdPelwgOPR76RbVeX+n2gQ4AcxdB3vr+7zInudTNFIe3iKlWorsoKlESNaCIXNT2pd7vDHwIDAQABo4GRMIGOMBMGA1UdIAQMMAowCAYGKoVwTgEBMBYGA1UdJQEB/wQMMAoGCCsGAQUFBwMJMA4GA1UdDwEB/wQEAwIGQDAPBgkrBgEFBQcwAQUEAgUAMB8GA1UdIwQYMBaAFIcsAY3gqr5Nl+3jJn2A7vJYw5Y5MB0GA1UdDgQWBBQ+pGtgRzm9S3B3VzVqsCHRRumzbjANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAXGVHpK5laIhl5BZGdvkSgRQ2aYkhnlXVcBX8EVKVhZDEL1vhnRafbC1W/uBEfEUrSd6TfnMG/Iv4RV3V631KkQyfA+fXhHyVheaTcDQRtkDtj6o0e81UN4EakIZiZ6QWItfQwDZRB2YY7NwyPQ+gXO/Eu5r49VshzW+reDAFfsfVQiKUElvR1VHk9rgSV1FE1XdWB2zKifAjgb6tXjZnf4rDukb6Uw1Q7X19xutfVsJr0th8yCou4vTiUnPwRaE1cOL7hX9cY5ZFj+7MuIf4I6p1NlCjVM9JDIXBNifOqRdxKAwQ87lGPO/J07+3CruAWYqNWpU08J3vHD10z7r97YjdWfVAr2Y29Ly98Zn6aDxoLtrsQki1VlN/bQ5j7o2k/O3PPwib1djS9V348gUn1pGNcKikPzAVZkVy50U97W3iFC3nOwuaHHGnUszgL9LfIUx+DDv1Ga6BuTreHey5N5lYM39nfN78fO0/bqkFLXFnh31kPGcqqU8915mjTFWi0FkCvdQEh79WtOcwg7kAnOf0fyabIXl/a7rtROPfTWU3xMgI7Fh4J/pa7PbWRFjAK1ZdxIqSytzznnelagbb9XLGGTwOOsWRNBeoQa6cqxkOUiD0LXlHA5JhtsZJBUl/h6hbfxHTsScJB3BeVbwQRbGzEt/NEftAzjYuqmnQuFI=




      

    

		2021-02-09 11:24:37.333174 UTC ±8 ms		2021-02-09 10:26:43.777414 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign’s external email delivery system reported that the invitation sent to tomas.werngren@kommuninvest.se was opened.
      

    

		2021-02-09 11:24:44.124471 UTC ±8 ms		2021-02-09 10:26:43.777414 UTC		
      91.192.254.197
      
        Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Safari/605.1.15
      
    		
      
        The party Tomas Werngren (TW) opened the view to verify their identity before viewing the document.
      

    

		2021-02-09 11:24:55.578295 UTC ±8 ms		2021-02-09 10:26:43.777414 UTC		
      40.94.89.38
      
        Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Safari/605.1.15
      
    		
      
        The party Tomas Werngren (TW) opened the view to verify their identity before viewing the document.
      

    

		2021-02-09 11:25:03.368434 UTC ±8 ms		2021-02-09 10:26:43.777414 UTC		
      91.192.254.197
      
        Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Safari/605.1.15
      
    		
      
        Tomas Werngren (TW) verified their SwedishBankID identity through CGI  to access the document. 




Data returned from CGI:
  
Name: Jan Tomas Werngren
    
ID number: 
  196101026216

  
  
  
  
  
    
IP: 91.192.254.197
  
  
  
  
  
  





Signature: 


  PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiIHN0YW5kYWxvbmU9Im5vIj8+PFNpZ25hdHVyZSB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC8wOS94bWxkc2lnIyI+PFNpZ25lZEluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiPjxDYW5vbmljYWxpemF0aW9uTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvVFIvMjAwMS9SRUMteG1sLWMxNG4tMjAwMTAzMTUiPjwvQ2Fub25pY2FsaXphdGlvbk1ldGhvZD48U2lnbmF0dXJlTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMS8wNC94bWxkc2lnLW1vcmUjcnNhLXNoYTI1NiI+PC9TaWduYXR1cmVNZXRob2Q+PFJlZmVyZW5jZSBUeXBlPSJodHRwOi8vd3d3LmJhbmtpZC5jb20vc2lnbmF0dXJlL3YxLjAuMC90eXBlcyIgVVJJPSIjYmlkU2lnbmVkRGF0YSI+PFRyYW5zZm9ybXM+PFRyYW5zZm9ybSBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnL1RSLzIwMDEvUkVDLXhtbC1jMTRuLTIwMDEwMzE1Ij48L1RyYW5zZm9ybT48L1RyYW5zZm9ybXM+PERpZ2VzdE1ldGhvZCBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDEvMDQveG1sZW5jI3NoYTI1NiI+PC9EaWdlc3RNZXRob2Q+PERpZ2VzdFZhbHVlPlBCdy9LMGN5a1BWVldsbzVkL0RQWlZpT0p2QlBtbENJTFpLd2ZqMG5Edjg9PC9EaWdlc3RWYWx1ZT48L1JlZmVyZW5jZT48UmVmZXJlbmNlIFVSST0iI2JpZEtleUluZm8iPjxUcmFuc2Zvcm1zPjxUcmFuc2Zvcm0gQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy9UUi8yMDAxL1JFQy14bWwtYzE0bi0yMDAxMDMxNSI+PC9UcmFuc2Zvcm0+PC9UcmFuc2Zvcm1zPjxEaWdlc3RNZXRob2QgQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAxLzA0L3htbGVuYyNzaGEyNTYiPjwvRGlnZXN0TWV0aG9kPjxEaWdlc3RWYWx1ZT5kTWJVaFR3VW5nYW45OU4wN05JcEFMclBmMTI2YTBjUFNSdmtad3p2bEFnPTwvRGlnZXN0VmFsdWU+PC9SZWZlcmVuY2U+PC9TaWduZWRJbmZvPjxTaWduYXR1cmVWYWx1ZT5ET0JOejM0NVR3SVpvd3doNXBZcXFzcVh2Y1ZFd2hMdGZLbTZaa1d0V01FUkY1R3ZML0J1QmdwbHp1STMxcjdEQjNvVG0zSkpuRVRYNHdxZjNMcjY4Z0R4STZ6QnNMQzlWUzhKbzBZd3pmQ3JYOEdZRTl6MjBoRk9mTUU0SjRRQXN4SmNmOVVTbXJNb2pNbngxM0R2RVdmVG1wNkVPaG03Qk5PbW1XcVFFUWdTZ0tMNWJLQkpwUTRsbzBCK2Q2aDV3cXdqWmk2dVhIc2JCN3A4UmJ6OGJYUHZjMFRENDVqRnFpTnFnNEZsajBxTG1mRFVmZjlNbzh3TkZYSWhRaVRZN3pid2FxUVRaNDllRFZ5WllScDBkUHczWlZyb2h4NXZlTU41M3pQZzd0d25McFNLU29Ka0JRUnF4ZGlwb0l6RmFLYit4SjFwOWsveVhQbXhBNGZEM1E9PTwvU2lnbmF0dXJlVmFsdWU+PEtleUluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiIElkPSJiaWRLZXlJbmZvIj48WDUwOURhdGE+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGaVRDQ0EzR2dBd0lCQWdJSVRPQkg2SjdYeGhFd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRUxCUUF3Z1pFeEN6QUpCZ05WQkFZVEFsTkZNU2d3SmdZRFZRUUtEQjlUZG1WdWMydGhJRWhoYm1SbGJITmlZVzVyWlc0Z1FVSWdLSEIxWW13cE1STXdFUVlEVlFRRkV3bzFNREl3TURjM09EWXlNVU13UVFZRFZRUURERHBUZG1WdWMydGhJRWhoYm1SbGJITmlZVzVyWlc0Z1FVSWdLSEIxWW13cElFTjFjM1J2YldWeUlFTkJNeUIyTVNCbWIzSWdRbUZ1YTBsRU1CNFhEVEU1TURJd016SXpNREF3TUZvWERUSTBNREl3TXpJeU5UazFPVm93Z2M0eEN6QUpCZ05WQkFZVEFsTkZNU2d3SmdZRFZRUUtEQjlUZG1WdWMydGhJRWhoYm1SbGJITmlZVzVyWlc0Z1FVSWdLSEIxWW13cE1SRXdEd1lEVlFRRURBaFhaWEp1WjNKbGJqRVNNQkFHQTFVRUtnd0pTbUZ1SUZSdmJXRnpNUlV3RXdZRFZRUUZFd3d4T1RZeE1ERXdNall5TVRZeE9qQTRCZ05WQkNrTU1TZ3hPVEF5TURRZ01UUXVOVGdwSUVwaGJpQlViMjFoY3lCWFpYSnVaM0psYmlBdElFMXZZbWxzZENCQ1lXNXJTVVF4R3pBWkJnTlZCQU1NRWtwaGJpQlViMjFoY3lCWFpYSnVaM0psYmpDQ0FTSXdEUVlKS29aSWh2Y05BUUVCQlFBRGdnRVBBRENDQVFvQ2dnRUJBTUFPb2o2YWU5a2k5bThJcmgycmtKMndpSzlneDZud2hoQm9Yc1NMckkxZ0tkVHVWaW4zSUlRMHUvdkU0dCtTQ0RvbkpDb2FGc1o2RHFoSlpNTTUrTUN6WVExZ09UWC9ZUWdBVHVmajAveWtqN2QzTndPOFI4WlVwSU9BV2FvaFVkcS9xUklsUEVnNWNxTjhlTDMrWW4xSGQrN3NqZ25PN2hLdXF0eWhPbllBSk9JYldmNTRhM080SEJhdWFsNUFxemN0Tks5OHlRRHp1NFY3ekxyK2YzQTJPUFBaMStmU0pjT25va2EvMHJIRVA2SXZaMWREUzNaS1dRRGFNcVZObTE0enFZeEFJVnZCWFgwSnZEc05rK1RwR2NqNmhoWVpHYWVLZFdXbFNmMHdzTXU3Vk9IRlJtTUVXd3NMTlFuM1hZeUJvVVdFdTFkcFpmcm02K0xrM1pzQ0F3RUFBYU9CcFRDQm9qQTdCZ2dyQmdFRkJRY0JBUVF2TUMwd0t3WUlLd1lCQlFVSE1BR0dIMmgwZEhBNkx5OXZZM053TG5KbGRtOWpZWFJwYjI1emRHRjBkWE11YzJVd0V3WURWUjBnQkF3d0NqQUlCZ1lxaFhCT0FRVXdEZ1lEVlIwUEFRSC9CQVFEQWdlQU1COEdBMVVkSXdRWU1CYUFGQnoxNklZTytVNVU2MEpmNmd4dkEyaGtWZjZJTUIwR0ExVWREZ1FXQkJRN1B2UjY2dm1tR3MxOXl1K095M0ViWnozSm1qQU5CZ2txaGtpRzl3MEJBUXNGQUFPQ0FnRUFrL1dGZllYV1ZUeGFWUWRpOGJmZnJOV1FHcGpGeDlkK3A1YlhwLzJLWjFQbDM0RHk3NEpUaHVBTjJGd1JCVmhPRFk2aERZU3JrNnY5bEx4MlAzdkE4blhhTEltWTBXcnEwdURrdnpDRml2NTdCdGd6ZWdYdHNNSnQwVEF2VWF1SVJrdnBxNGZmamRQemlVNUdoUTd5T29qRUF3d0RiWlBjUmxOdy84ZFUraXlMS3Y3VkllU3R3SXR3eExEeXRzRjZlalRWc05YekllMUFMOEw3SDA2dWVBcU5DS3FRUlp2S1BUMGJHLytlWDBCSDIwa0RBNlNYUVlNVWdpemI3ZWlGOVl3NVA2NTl5Q0FNWXFzQ0UvdE4xV1V3a3U5RXpaa2x3QnR3RE9RUDJ2VWV2eFdyVFlWbUg3MDcraTV5azRNTitNbjIyZVo2K2hkQlB1QkM5akk2R3owL1B6ZFJaOHV4dW8zQlFzaUErQ092QUt2cTdzQy91UTcrYkJhOHZFUGhLUHhDWHlZU25lRlluMjR3bTV1UytrcS8xYllTczdPQUpZa0k5eHQ4L01HcUYvcE1seVRRYVFoaGVESGoxdGhNOHY1VGdVeG9qNG5wSUNGd1Y4M3B6WSsrU2ZjM3dRRzVVcUxMTVZHckRvSU1RbWMvU1IrSU1OVSt1RzExV2FwUkpLL2dpWUo1UjF2OWFKcFM5ZStXMFhiRVdjbVg1ZUticEEwMElldk5mZStFc2FFOG0yMTJscEpaU1ptYVJzTGh5WGk0ZTVjN3lkdDhwNjJseUpTSVc0WVBXZDFHK05INi9uQzZCWUZqS1dxNzdwS0NJVDFvVllZR3BBdXlITjZTVndPU0NvdTVzaXNHZHJLOHlVd3hIc2llUlJPejlFWFlHOXJwUy9OYjNMND08L1g1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT48WDUwOUNlcnRpZmljYXRlPk1JSUdGRENDQS95Z0F3SUJBZ0lJZk16N0ovTncvUzh3RFFZSktvWklodmNOQVFFTkJRQXdnWWN4Q3pBSkJnTlZCQVlUQWxORk1TZ3dKZ1lEVlFRS0RCOVRkbVZ1YzJ0aElFaGhibVJsYkhOaVlXNXJaVzRnUVVJZ0tIQjFZbXdwTVJNd0VRWURWUVFGRXdvMU1ESXdNRGMzT0RZeU1Ua3dOd1lEVlFRREREQlRkbVZ1YzJ0aElFaGhibVJsYkhOaVlXNXJaVzRnUVVJZ0tIQjFZbXdwSUVOQklIWXhJR1p2Y2lCQ1lXNXJTVVF3SGhjTk1USXdNekUyTVRNd09URTNXaGNOTXpReE1qQXhNVE13T1RFM1dqQ0JrVEVMTUFrR0ExVUVCaE1DVTBVeEtEQW1CZ05WQkFvTUgxTjJaVzV6YTJFZ1NHRnVaR1ZzYzJKaGJtdGxiaUJCUWlBb2NIVmliQ2t4RXpBUkJnTlZCQVVUQ2pVd01qQXdOemM0TmpJeFF6QkJCZ05WQkFNTU9sTjJaVzV6YTJFZ1NHRnVaR1ZzYzJKaGJtdGxiaUJCUWlBb2NIVmliQ2tnUTNWemRHOXRaWElnUTBFeklIWXhJR1p2Y2lCQ1lXNXJTVVF3Z2dJaU1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRJQ0R3QXdnZ0lLQW9JQ0FRQ2FrT21jYWU1ajVPSjQ3c3pvNXVRaGQ2MnNSc2FHNTc2ajQxM0N1STFKNS9TVnFmajdMcTV0Qng2TnoxdHh1ZytDenE2OWUzdzE2aGpia0RYZW9pUm1QUHVPY0tpYVVXYVFqbDhjaXU1bWRoUU1RWGVSUWtPc01sY0xhVUJSZ3grWVhSWEl1ZmxiY2tzcm9hcENPOHJDUVRDUUxDdGMvS0dZSDBVMm4rNERLb2h3L29rVFVFSjVzVTVlaFJpa3JvRjc1Q1IyWWxyRlMvSGZ4MGlSQUdTYUkzNXVuN0ZWbzBmUGszbUh1SUFnMUNFTGhXeUgrMnplQmxFNFZpenc4blFPRW9qZ2g3MFNQTTdtdmh6RmxJM1J2TXQwZTMzcnJkNzc5d1JVV0xQY3N6V0JYcW1ENjZGTnAwd3pWSjBzVFE4VkZwV3FqcmVVNWR2cjBWdUtDWlZrRXBkc3UwYnlTaWR6T2dkekcwZGJBVzFJVzZtVVUxRzh5WDFmRzd6L2VpTXoveXh2UGJWWmtTUlhSOXVydm9aVlVtVE52N2huZ2FVRUlWbVVvUmc1K04rb2ltYUtPZW5WaHgybkpxL0tuY1d6QWRVWFl1M0FHSXVWclFjRTdBUHVBTExrNk9tVm85V3hqUTA0YVgvOUpZeWlNajRlNW14SVowMmFnNzlhRUVmUm5xSVlLeCsxRlk4STNaQlhzUnhXNDc2YS85U2RIdzNGcVVsU3RlZndBYWtrZnRRaUNqTzRlTWZEdnowaWVMWWFJS0FybVpQVVI1RGpDV3RURkZYMHhuNnBUY0lpK1JLT1lUbkVkdlZBdVI3Z0JmMlVSTlRkN0pLRSszbDA5cXFpNFRRV2JsQVpiMXVneW5rRXhQUzNmSjZRU293c2tpMlFPenhIWkxoeEVRSURBUUFCbzNnd2RqQWRCZ05WSFE0RUZnUVVIUFhvaGc3NVRsVHJRbC9xREc4RGFHUlYvb2d3RHdZRFZSMFRBUUgvQkFVd0F3RUIvekFmQmdOVkhTTUVHREFXZ0JTSWpGWkpCTTBTQTVxZFMxYVRoQ0xuc0FHZGpUQVRCZ05WSFNBRUREQUtNQWdHQmlxRmNFNEJCVEFPQmdOVkhROEJBZjhFQkFNQ0FRWXdEUVlKS29aSWh2Y05BUUVOQlFBRGdnSUJBRlpIOGNRVk9YSTN0dm1ZL2oxSlRPSUsxVk90emdZVkJVTmE0dFlOWUVoMXFGb041ZkpqNkVFY2VKdGZOZUhBbXVFRU9aKzVRZ056ZWNaN3NhcmVwNnF5QXdORmRSbzFvalFEdDBNaWJjSmRvTGRtazN6azR6NkFOY2FORk9lYm5GN2pqNC9pdkpTRnRRM0cxQ0owSThHL244Ulh2MW1WazR0SHB3Qk05aHF4UStMazA4Q0RrTGRrSnluWVByTW1LVmt3Y2tBSEd6MWc4aWUvbE5RY1hKYzhWanBZSHBkdktaQktJVTNWbHZndHFDLzUydHdoemhCQW56c3Q2UkdnMHZEbTJGTytxYkNNNHdYRmFmcjlNeGVvU2M3QWM0Mmh0VTlHTm9xWVh6dm1Na0U4QitDYVpPV3JyNHJmSFdjbWVpUENxTForWm5rZ0NuSHVmMzkvZHhHU0VENTd6S3ZzMVJFNk8yU2Jwd1BoN2hmTWczYUVpZnFpWXA1dmhUeGxqcGlJeDJiaExzYUNMT0hwaUVIREl2SkRrMjR6VmkzdEI5TFpBRVRyYW0yb2hEYm9wWWp1aEJrUk1Nb2xsMWdrckh4UUsyekFuZEJRczh4OXpkN0R2cFRCVUgzazZDMFc3Vmg3T2VMc0xENGtaRUtuR0lTY2x4TlMyNE5rMVc3S2lxcGZiSE9NY3MvcDUvVytaY3I3SkNnTlNqeTkrMnoxbHdzTWdFc0k2dk5KTjRXU2JuNlc3L0QzQmlwMDF1blF6dHVSdFAyYkRSM2NndjdQd2FqSUNvaWRPTHo0U2t5aFNXZmJHbEQ5VlBsb2VDK1NzamhHamUxNXFMTkwwT29yMkhkdUc5dWROQzJFcHdRRWwvR2xOM0ovV2VLVGtLZXoxR3lDQ1RmK0t0dFg8L1g1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT48WDUwOUNlcnRpZmljYXRlPk1JSUY1VENDQTgyZ0F3SUJBZ0lJWFU1NC93WU9jaTR3RFFZSktvWklodmNOQVFFTkJRQXdZekVrTUNJR0ExVUVDZ3diUm1sdVlXNXphV1ZzYkNCSlJDMVVaV3R1YVdzZ1FrbEVJRUZDTVI4d0hRWURWUVFMREJaQ1lXNXJTVVFnVFdWdFltVnlJRUpoYm10eklFTkJNUm93R0FZRFZRUUREQkZDWVc1clNVUWdVbTl2ZENCRFFTQjJNVEFlRncweE1qQXpNVFl4TWpJd05UVmFGdzB6TkRFeU16RXhNakl3TlRWYU1JR0hNUXN3Q1FZRFZRUUdFd0pUUlRFb01DWUdBMVVFQ2d3ZlUzWmxibk5yWVNCSVlXNWtaV3h6WW1GdWEyVnVJRUZDSUNod2RXSnNLVEVUTUJFR0ExVUVCUk1LTlRBeU1EQTNOemcyTWpFNU1EY0dBMVVFQXd3d1UzWmxibk5yWVNCSVlXNWtaV3h6WW1GdWEyVnVJRUZDSUNod2RXSnNLU0JEUVNCMk1TQm1iM0lnUW1GdWEwbEVNSUlDSWpBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQU9DQWc4QU1JSUNDZ0tDQWdFQWxNNFBhdk8zTm0xN0hiRkFoZWVSMzJsa0dJTXlDT2wxK0lzUWM2L1Q5WDN0NUJwRXFhakVkQlVNTm1XbExPRDFHSUdEZDBtVm9XVzJIZ3ZFTmcyK2oyYTVGd3l5Y0FTZEJUTXUzWHE3ZWdsQjA3MHdJSWVHSkJCcU5TR0hITHY3RG1BSzdyOXhLWDBpSUNLMDNqWjVGUWZlNWxXS2V5OVZmN1NwWlFUNGx5WHVDVk5wUHkweGlCMmFwLys2dHRoTndrbldleWRmZTlxVDVuTEVLU0w1bXBaQTZrNi85bVU0TGExT0grRVlCdDByWk9WZmZJc3grQ0JzRURZbXQ4NU4yTXN3aUwrWGtNelVoMEhQbDg2WHdEZlFlQllVU05GZXZpaHgxdHBaa0E5aDJFNTV4Q082QThSYmN6Yzd1WkFYTXNxSnVWb3E5YklqbjBZbWwyZE5lQ0dRMFp5NnFWZXo1MVkreVhnR1JqOWwzSXRENlVObjZsVU1YUG91a0ZISFFKb3ZJZzBrdFJhUU1kKy9nZ0VwZjVtRXpQZHZmVVdmNndxVmdYbUl0Vk9wQTFQQXgrTFB2ZC9SQWNRV2JlQlRJVXk1bk9Qc3BnT1lMZktHUGFBN3JyVTMzVXlpQmNTS1g4K3grRTVocEQ4aUp1czhib3Z4anNlUUVGa0JnQVpXdldMZkh1QmRJT2hNcUpEL1RXRCtQblJRNXN5eEZiRTIwNkdoNHBJTUxLWFJ0RWdsL2FaQVczQ1QzUTBqUDNDM0RjSFFIK2huNTdGYm5ibFo0dS9zMVpVTFF0TG5ETnk5cFpZMEkvT0RkMjVEYjgraFM1RlgvdEgwNjNZUVhNcWw0NEY1c1B1NEpYRFdwcXpFTDB3NzlVc0lqVlpsWjRKbmp2N1R6dmRkbnowQ0F3RUFBYU40TUhZd0hRWURWUjBPQkJZRUZJaU1Wa2tFelJJRG1wMUxWcE9FSXVld0FaMk5NQThHQTFVZEV3RUIvd1FGTUFNQkFmOHdId1lEVlIwakJCZ3dGb0FVWjRxNnN1cElISHIxTzJnM0ozSUc2NUZqeTFNd0V3WURWUjBnQkF3d0NqQUlCZ1lxaFhCT0FRRXdEZ1lEVlIwUEFRSC9CQVFEQWdFR01BMEdDU3FHU0liM0RRRUJEUVVBQTRJQ0FRQjZxN1kweS8yZmt3a3pTaUY0Vk8wWUpDS0FSVkRXUU45ZEJKWThSUVZIMVc1N3pnY1FsMFc0eXZKd1k0dVZGUFZOUmNWVVhsL3hqNnZYN3dyMzJIUFVLZkhHSytQR0o2OXYxUStYdG8veTNHczVWMUhCait1LzR1bU45L2xncXBwM0pyb0MraTQ3WjVUS2hqNGZmTi80L2lOS3Z2SVRxa2RCV2VxVUZFZE10cGVrWU9TQ20xbU1ITE5QamxDd1VHKzl4M3pPcUtLVkdhRUxRRTZabW5hdURra1VwYS9RblcxazJwSUs2Qit0c1lUbWpmaHFIS2V3OWdndnk2NmZKdUhrSWxGNEo1T0lhYUNWd1RITzUzbFAzbTd3V0l1T3JqTkxxS2lGZFBWQUVSSStzdENvalJONEtFMDBvTWFJOFd3UnVDQ2V3YkkrQlhwdFJYWVBvNXlDQUJSaldYcnNjSGRWY1ZpVWR5VXlYemNWUXdqZ2Q2eGROMTVxVEk5VjJYSG9pTkg4MGVuWTJFNWYvcWw3bG41OEdsM0FTT29hSTlrZG5pRXpvaktob2RKaFFqRFFYRnRHalhPRGJJUGlMYzRleW5iNzVjWEtLb1MzanpjVm1ISnY2TElqZUl3R1dKMXZIazZhZ09JUzk0ME5TTGhCOW9ydUZXL1Y3b2laTlVCSUhlS3hGNzRTOWFZZUV2Rjd0aUNlMklMN0hTWEJibG5yVzN0K1hobERnYWp2TVpBUUZqamhxRjIxQmt3d2FQclg5eVZjLzRLTThQektXL3pRZlBlREUrckVaMW1XV1dpSk5BZjZpMW5DOU04WGJCN0dhVFEzSUxNS0tpM3Q1UTkrc0c1VTRwQzdWdTJaT0sydHNtUlJIa1NIOXJ0dDQ0dnp4SndOc2RCclZ3PT08L1g1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT48L1g1MDlEYXRhPjwvS2V5SW5mbz48T2JqZWN0PjxiYW5rSWRTaWduZWREYXRhIHhtbG5zPSJodHRwOi8vd3d3LmJhbmtpZC5jb20vc2lnbmF0dXJlL3YxLjAuMC90eXBlcyIgSWQ9ImJpZFNpZ25lZERhdGEiPjxzcnZJbmZvPjxuYW1lPlkyNDlRMGRKSUZOMlpYSnBaMlVnUVVJZ1hDc2dVMk55YVhabExHNWhiV1U5VTJOeWFYWmxMSE5sY21saGJFNTFiV0psY2owMU5UWXpNemN5TVRreExHODlVM2RsWkdKaGJtc2dRVUlnS0hCMVltd3BMR005VTBVPTwvbmFtZT48bm9uY2U+UkxlTC9FQlU1ajVXRmJWcDg0bytZNzRJZ2ZBPTwvbm9uY2U+PGRpc3BsYXlOYW1lPlUyTnlhWFpsPC9kaXNwbGF5TmFtZT48L3NydkluZm8+PGNsaWVudEluZm8+PGZ1bmNJZD5JZGVudGlmaWNhdGlvbjwvZnVuY0lkPjx2ZXJzaW9uPk55NHlNUzR3PC92ZXJzaW9uPjxlbnY+PGFpPjx0eXBlPlNVOVQ8L3R5cGU+PGRldmljZUluZm8+TVRRdU5BPT08L2RldmljZUluZm8+PHVoaT5kREpib2xLdElsTml3ZHZJWktleDNZM3k0SW89PC91aGk+PGZzaWI+MDwvZnNpYj48dXRiPmNzMTwvdXRiPjxyZXF1aXJlbWVudD48Y29uZGl0aW9uPjx0eXBlPkFsbG93RmluZ2VycHJpbnQ8L3R5cGU+PHZhbHVlPnllczwvdmFsdWU+PC9jb25kaXRpb24+PGNvbmRpdGlvbj48dHlwZT5DZXJ0aWZpY2F0ZVBvbGljaWVzPC90eXBlPjx2YWx1ZT4xLjIuNzUyLjc4LjEuNTwvdmFsdWU+PC9jb25kaXRpb24+PC9yZXF1aXJlbWVudD48dWF1dGg+cHc8L3VhdXRoPjx0b2tlbj5hdXRvLXN0YXJ0LXRva2VuPC90b2tlbj48L2FpPjwvZW52PjwvY2xpZW50SW5mbz48L2JhbmtJZFNpZ25lZERhdGE+PC9PYmplY3Q+PC9TaWduYXR1cmU+



Online Certificate Status Protocol (OCSP) Response:
  

MIIHrAoBAKCCB6UwggehBgkrBgEFBQcwAQEEggeSMIIHjjCCATehgY8wgYwxCzAJBgNVBAYTAlNFMSgwJgYDVQQKDB9TdmVuc2thIEhhbmRlbHNiYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMDc3ODYyMT4wPAYDVQQDDDVIYW5kZWxzYmFua2VuIEN1c3RvbWVyIENBMyB2MSBmb3IgQmFua0lEIE9DU1AgU2lnbmluZxgPMjAyMTAyMDkxMTI1MDNaMFwwWjBBMAkGBSsOAwIaBQAEFFVE5C58uLPfICg573gLrEDjzXckBBQc9eiGDvlOVOtCX+oMbwNoZFX+iAIITOBH6J7XxhGAABgPMjAyMTAyMDkxMTI1MDNaoQIwAKE0MDIwMAYJKwYBBQUHMAECAQH/BCDSbcSUGTVy99PFSAS4CQVrT4hOtDKREqKy3cMQOQE2jjANBgkqhkiG9w0BAQUFAAOCAQEAAMG+YrEKjTmFHaIqkWb+JAovNjDRTVERSoZN52kMct39Fk6Ld0c7LovLp/T0yRUfX6tGPC/NEZ86V8JuJ5PTg7Jv7YmBPecET2xxvTzXtILa93AnLkRK/5dMRfPF90C1RYhYqwlLuH8KVn5EvCIdPkbpHj8F7JTB2e8DBVHaq2i+aJvAK+fxD8YJzmp8pfbY51yS5OwldDht3Pk5Our4/1HSBLgQPMGbuPnw1sDa7YD7vY29074e6qyy5LiNCrpaaj6k05JZJwbWCtbxeZwhMXo6cX5LN7z2J08ySwfP5fgATxBtwmJW807UoV68NLcqKfdmi/RuLuyDZrjtIR8HYqCCBTswggU3MIIFMzCCAxugAwIBAgIINp3uz62f3v0wDQYJKoZIhvcNAQELBQAwgZExCzAJBgNVBAYTAlNFMSgwJgYDVQQKDB9TdmVuc2thIEhhbmRlbHNiYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMDc3ODYyMUMwQQYDVQQDDDpTdmVuc2thIEhhbmRlbHNiYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpIEN1c3RvbWVyIENBMyB2MSBmb3IgQmFua0lEMB4XDTIwMTEwODIzMDAwMFoXDTIxMDUwOTIxNTk1OVowgYwxCzAJBgNVBAYTAlNFMSgwJgYDVQQKDB9TdmVuc2thIEhhbmRlbHNiYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMDc3ODYyMT4wPAYDVQQDDDVIYW5kZWxzYmFua2VuIEN1c3RvbWVyIENBMyB2MSBmb3IgQmFua0lEIE9DU1AgU2lnbmluZzCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAK+MVRRfypDstDqpMnTn1o82sxZgNqwUyoOc1PsuuqJcuMw7yAVxzAbP7+qso1ypzqBeqcWfeh0anEYZHqEETUrB2citp6QjhssufvHMPi6Lasq/+OCsuLC3M3ISzBdpdLUpVNesu5WAO7n0GidWDqVL47lXB3NnCX9YjXv8wjcZLMlbyHq2fj09iyaX5cgsb7IDsri/I0mqkoWpDe5wwOk7ekaMf9n+80/i4khl+Bp5rRGTWxyb4z3efsm7oOpVt0/wONORozg28ALXe9P32Iiw7fL4bkXoM+GKskkoP20kCXF1ltTYV+Yc7z0nmml+0H1nyNxp/cxqmjKCl0wKJdMCAwEAAaOBkTCBjjATBgNVHSAEDDAKMAgGBiqFcE4BATAWBgNVHSUBAf8EDDAKBggrBgEFBQcDCTAOBgNVHQ8BAf8EBAMCBkAwDwYJKwYBBQUHMAEFBAIFADAfBgNVHSMEGDAWgBQc9eiGDvlOVOtCX+oMbwNoZFX+iDAdBgNVHQ4EFgQU7HvPEwQRqsv6oq6kZ2KxSxpkTa8wDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBAGWoplcjkhtGO7OXB6RS5memO/9D2HuGzZ2FQQq8DzbaW/9JQ2YVA9fYeyREVvuZytstXXG1mT412io/rxAGeD3DCmz+15w3Gax07RAckgBag1ACVPkK6T1d1hOcQ/BOtoSY8oon4i5koXWgjnx9eyrK3m/WRImgrEPR2S7Kxy98pTrsqh2ckwpDQflR/jMdJu1NAgfnFGPW4aDpEAcUf8/SYc2cOlzsKc3ZaOFqxb72hDNsOwKKYi9eKrSzX1yvr/0TW+bZd4PRiv235XbZMJbHI1YqIPpefneeC5FbpZm1RxqUSu+OXjYECwE/ZAIepgEZlrCQAXauKHAD/9nCS5/37AAPHWaV6VR9662QLhAOdUVcfykj8ue6gnUlHwoRtnojZQU4xgk8DGym+cK9ZsfUCrrQ27ivEHWjiMFIQLXmFpwYMHh8gO2yVaWcrImbPGtQa0Jqq/6WBny++2erz8Wqysc/NHoyFqcLBGtdPg1FCNKndA7qYJ7dJBssYvVxsfJxHuAYbqlZGjS2Avwzk3PN6L5Fxv+jYlNjxn2foOW6/2M0+OpO/RkeC8ud4Cg9zxClHYH7Jqctxa9Ov2aR5vp0ioqB/or0PHJ2ryFmgQPDOoikEU5SYdIVqLe3alZQtPEWVMppBA8NuX7vO+0f0+TX8GCbD/4lWbjd2hRriZjc



      

    

		2021-02-09 11:25:04.219832 UTC ±8 ms		2021-02-09 10:26:43.777414 UTC		
      91.192.254.197
      
        Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Safari/605.1.15
      
    		
      
        The party Tomas Werngren (TW) opened the document in Scrive eSign’s online interface to sign documents.
      

    

		2021-02-09 11:26:21.039467 UTC ±8 ms		2021-02-09 10:26:43.777414 UTC		
      91.192.254.197
      
        Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Safari/605.1.15
      
    		
      
        The signatory Tomas Werngren (TW) signed in the signature box “Signatur 11”.



The box’s placement in the Main Document:		Page		X		Y

		97		0.389		0.605




      

    

		2021-02-09 11:26:32.30463 UTC ±8 ms		2021-02-09 10:26:43.777414 UTC		
      91.192.254.197
      
        Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Safari/605.1.15
      
    		
      
        The document was signed by Tomas Werngren (TW) using SwedishBankID through CGI as the authentication method. 




The text signed in the SwedishBankID client was:


Jag signerar dokumentet "KIAB Årsredovisning 2020" med transaktionsnummer 9222115557441631261.






Data returned from CGI:
  
Name: Jan Tomas Werngren
  
ID number: 
  196101026216

  
IP: 91.192.254.197














Signature: 
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Online Certificate Status Protocol (OCSP) Response:
  

MIIHrAoBAKCCB6UwggehBgkrBgEFBQcwAQEEggeSMIIHjjCCATehgY8wgYwxCzAJBgNVBAYTAlNFMSgwJgYDVQQKDB9TdmVuc2thIEhhbmRlbHNiYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMDc3ODYyMT4wPAYDVQQDDDVIYW5kZWxzYmFua2VuIEN1c3RvbWVyIENBMyB2MSBmb3IgQmFua0lEIE9DU1AgU2lnbmluZxgPMjAyMTAyMDkxMTI2MzJaMFwwWjBBMAkGBSsOAwIaBQAEFFVE5C58uLPfICg573gLrEDjzXckBBQc9eiGDvlOVOtCX+oMbwNoZFX+iAIIIyOVUVkKGD2AABgPMjAyMTAyMDkxMTI2MzJaoQIwAKE0MDIwMAYJKwYBBQUHMAECAQH/BCAvgANnA5FGANQNEbk7NRbJ5IVhOu5Pu2eDt2EwrqocpTANBgkqhkiG9w0BAQUFAAOCAQEAWCS/E8caAaIqs7rZPc0/ksS06HYFdcSvMZVOxuxQDwvZOHqhAUtnQ6BxqoYi3/YHT3CUYmBvsmAPs2dOC2VET5UiW/+BZGDaUWIAovaxEX56FAoOC5EaAgc7o8vyeaz9uKBl9RPzJTtTQkOxKeGcyEA+ua8xiH1DklZEjizksVo6lN73TCbI0IhCy8N+p2Yxd+9TaM+HYRgfBYUllNhXWg4hF49uflTv63/ytGB87qODushgDatwXXLaQEA/GjqfIairy+yBS6FXIdhC85L0OCWyo9/hRGinfSIj+IeAGF5lbIhQaKdsmbTSeRJIimxXV7nIh2BB35xVG0cnKhUy8qCCBTswggU3MIIFMzCCAxugAwIBAgIINp3uz62f3v0wDQYJKoZIhvcNAQELBQAwgZExCzAJBgNVBAYTAlNFMSgwJgYDVQQKDB9TdmVuc2thIEhhbmRlbHNiYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMDc3ODYyMUMwQQYDVQQDDDpTdmVuc2thIEhhbmRlbHNiYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpIEN1c3RvbWVyIENBMyB2MSBmb3IgQmFua0lEMB4XDTIwMTEwODIzMDAwMFoXDTIxMDUwOTIxNTk1OVowgYwxCzAJBgNVBAYTAlNFMSgwJgYDVQQKDB9TdmVuc2thIEhhbmRlbHNiYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMDc3ODYyMT4wPAYDVQQDDDVIYW5kZWxzYmFua2VuIEN1c3RvbWVyIENBMyB2MSBmb3IgQmFua0lEIE9DU1AgU2lnbmluZzCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAK+MVRRfypDstDqpMnTn1o82sxZgNqwUyoOc1PsuuqJcuMw7yAVxzAbP7+qso1ypzqBeqcWfeh0anEYZHqEETUrB2citp6QjhssufvHMPi6Lasq/+OCsuLC3M3ISzBdpdLUpVNesu5WAO7n0GidWDqVL47lXB3NnCX9YjXv8wjcZLMlbyHq2fj09iyaX5cgsb7IDsri/I0mqkoWpDe5wwOk7ekaMf9n+80/i4khl+Bp5rRGTWxyb4z3efsm7oOpVt0/wONORozg28ALXe9P32Iiw7fL4bkXoM+GKskkoP20kCXF1ltTYV+Yc7z0nmml+0H1nyNxp/cxqmjKCl0wKJdMCAwEAAaOBkTCBjjATBgNVHSAEDDAKMAgGBiqFcE4BATAWBgNVHSUBAf8EDDAKBggrBgEFBQcDCTAOBgNVHQ8BAf8EBAMCBkAwDwYJKwYBBQUHMAEFBAIFADAfBgNVHSMEGDAWgBQc9eiGDvlOVOtCX+oMbwNoZFX+iDAdBgNVHQ4EFgQU7HvPEwQRqsv6oq6kZ2KxSxpkTa8wDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBAGWoplcjkhtGO7OXB6RS5memO/9D2HuGzZ2FQQq8DzbaW/9JQ2YVA9fYeyREVvuZytstXXG1mT412io/rxAGeD3DCmz+15w3Gax07RAckgBag1ACVPkK6T1d1hOcQ/BOtoSY8oon4i5koXWgjnx9eyrK3m/WRImgrEPR2S7Kxy98pTrsqh2ckwpDQflR/jMdJu1NAgfnFGPW4aDpEAcUf8/SYc2cOlzsKc3ZaOFqxb72hDNsOwKKYi9eKrSzX1yvr/0TW+bZd4PRiv235XbZMJbHI1YqIPpefneeC5FbpZm1RxqUSu+OXjYECwE/ZAIepgEZlrCQAXauKHAD/9nCS5/37AAPHWaV6VR9662QLhAOdUVcfykj8ue6gnUlHwoRtnojZQU4xgk8DGym+cK9ZsfUCrrQ27ivEHWjiMFIQLXmFpwYMHh8gO2yVaWcrImbPGtQa0Jqq/6WBny++2erz8Wqysc/NHoyFqcLBGtdPg1FCNKndA7qYJ7dJBssYvVxsfJxHuAYbqlZGjS2Avwzk3PN6L5Fxv+jYlNjxn2foOW6/2M0+OpO/RkeC8ud4Cg9zxClHYH7Jqctxa9Ov2aR5vp0ioqB/or0PHJ2ryFmgQPDOoikEU5SYdIVqLe3alZQtPEWVMppBA8NuX7vO+0f0+TX8GCbD/4lWbjd2hRriZjc




      

    

		2021-02-09 11:37:44.334482 UTC ±7 ms		2021-02-09 11:26:46.432605 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign’s external email delivery system reported that the invitation sent to kurt.eliasson@icloud.com was opened.
      

    

		2021-02-09 11:44:13.331418 UTC ±11 ms		2021-02-09 11:26:46.432605 UTC		
      85.230.179.124
      
        Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Safari/605.1.15
      
    		
      
        The party Lars Heikensten (LH) opened the view to verify their identity before viewing the document.
      

    

		2021-02-09 11:44:15.179969 UTC ±11 ms		2021-02-09 11:26:46.432605 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign’s external email delivery system reported that the invitation sent to lars.heikensten@hotmail.com was opened.
      

    

		2021-02-09 11:44:25.785736 UTC ±11 ms		2021-02-09 11:26:46.432605 UTC		
      40.94.95.1
      
        Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Safari/605.1.15
      
    		
      
        The party Lars Heikensten (LH) opened the view to verify their identity before viewing the document.
      

    

		2021-02-09 11:44:37.290298 UTC ±11 ms		2021-02-09 11:26:46.432605 UTC		
      85.230.179.124
      
        Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Safari/605.1.15
      
    		
      
        Lars Heikensten (LH) verified their SwedishBankID identity through CGI  to access the document. 




Data returned from CGI:
  
Name: Lars Johan Heikensten
    
ID number: 
  195009130112

  
  
  
  
  
    
IP: 85.230.179.124
  
  
  
  
  
  





Signature: 


  PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiIHN0YW5kYWxvbmU9Im5vIj8+PFNpZ25hdHVyZSB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC8wOS94bWxkc2lnIyI+PFNpZ25lZEluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiPjxDYW5vbmljYWxpemF0aW9uTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvVFIvMjAwMS9SRUMteG1sLWMxNG4tMjAwMTAzMTUiPjwvQ2Fub25pY2FsaXphdGlvbk1ldGhvZD48U2lnbmF0dXJlTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMS8wNC94bWxkc2lnLW1vcmUjcnNhLXNoYTI1NiI+PC9TaWduYXR1cmVNZXRob2Q+PFJlZmVyZW5jZSBUeXBlPSJodHRwOi8vd3d3LmJhbmtpZC5jb20vc2lnbmF0dXJlL3YxLjAuMC90eXBlcyIgVVJJPSIjYmlkU2lnbmVkRGF0YSI+PFRyYW5zZm9ybXM+PFRyYW5zZm9ybSBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnL1RSLzIwMDEvUkVDLXhtbC1jMTRuLTIwMDEwMzE1Ij48L1RyYW5zZm9ybT48L1RyYW5zZm9ybXM+PERpZ2VzdE1ldGhvZCBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDEvMDQveG1sZW5jI3NoYTI1NiI+PC9EaWdlc3RNZXRob2Q+PERpZ2VzdFZhbHVlPkNmbGwrRENCcjJQWXducEdlc1FnUisxdDE1K1JNaDZ0L1RubXEzcTF6aDg9PC9EaWdlc3RWYWx1ZT48L1JlZmVyZW5jZT48UmVmZXJlbmNlIFVSST0iI2JpZEtleUluZm8iPjxUcmFuc2Zvcm1zPjxUcmFuc2Zvcm0gQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy9UUi8yMDAxL1JFQy14bWwtYzE0bi0yMDAxMDMxNSI+PC9UcmFuc2Zvcm0+PC9UcmFuc2Zvcm1zPjxEaWdlc3RNZXRob2QgQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAxLzA0L3htbGVuYyNzaGEyNTYiPjwvRGlnZXN0TWV0aG9kPjxEaWdlc3RWYWx1ZT5PelB2WHptQis0dWpMdzY4WFkzdGxtNXUwd21sYUJhaDBOWnVadGxnbjh3PTwvRGlnZXN0VmFsdWU+PC9SZWZlcmVuY2U+PC9TaWduZWRJbmZvPjxTaWduYXR1cmVWYWx1ZT5nOGQrQTFlTUVwcmtBSjd3cnV6TG9HWklyeE9DL3VDSFVqQTBCTU5meEN0RFErY1FXY0I2dXpMdHk0eVhNTmx5NXhGVHp5RzBPT1dFaE91T0M0aUhVdWh4b3IzWGkra0pYeUVuWmo2bHRGREVKNU05TURXenFMVnN1QlpVZW5SWVc5TFBuREFzUUhQRkx6eW1iczgwYkNra2xmNlZSSnpZVG9VTzhLUXI4QnhmZnNmTm0wUUhUSWpWTTNtTi80bm9TSFNTN0NicWNMNWZBOXR5UzlnS1dFZ0VBV2tIK0s0clN2TERoUWRKNEo0MXV6Y2Fhbit6SWZwN0hOK1VNU3NwWUFwKzZ4MVhQNm5tYlhXS3N0dVR4MzQ5dFVuMXhQU0tPYXNDYkowR3hHdTJKblFFV3Y0bE1nTlVqdkNLSVF6d0VEM3BnMXR5U2kyMVJTUUlMaVlzL0E9PTwvU2lnbmF0dXJlVmFsdWU+PEtleUluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiIElkPSJiaWRLZXlJbmZvIj48WDUwOURhdGE+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGa2pDQ0EzcWdBd0lCQWdJSVFybHVObG9mbEhvd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRUxCUUF3Z1pFeEN6QUpCZ05WQkFZVEFsTkZNU2d3SmdZRFZRUUtEQjlUZG1WdWMydGhJRWhoYm1SbGJITmlZVzVyWlc0Z1FVSWdLSEIxWW13cE1STXdFUVlEVlFRRkV3bzFNREl3TURjM09EWXlNVU13UVFZRFZRUURERHBUZG1WdWMydGhJRWhoYm1SbGJITmlZVzVyWlc0Z1FVSWdLSEIxWW13cElFTjFjM1J2YldWeUlFTkJNeUIyTVNCbWIzSWdRbUZ1YTBsRU1CNFhEVEl3TVRFek1ESXpNREF3TUZvWERUSTFNVEV6TURJeU5UazFPVm93Z2RjeEN6QUpCZ05WQkFZVEFsTkZNU2d3SmdZRFZRUUtEQjlUZG1WdWMydGhJRWhoYm1SbGJITmlZVzVyWlc0Z1FVSWdLSEIxWW13cE1STXdFUVlEVlFRRURBcElaV2xyWlc1emRHVnVNUk13RVFZRFZRUXFEQXBNWVhKeklFcHZhR0Z1TVJVd0V3WURWUVFGRXd3eE9UVXdNRGt4TXpBeE1USXhQVEE3QmdOVkJDa01OQ2d5TURFeU1ERWdNVFF1TWpBcElFeGhjbk1nU205b1lXNGdTR1ZwYTJWdWMzUmxiaUF0SUUxdlltbHNkQ0JDWVc1clNVUXhIakFjQmdOVkJBTU1GVXhoY25NZ1NtOW9ZVzRnU0dWcGEyVnVjM1JsYmpDQ0FTSXdEUVlKS29aSWh2Y05BUUVCQlFBRGdnRVBBRENDQVFvQ2dnRUJBTjZ5c3dHVkhiQUg5STBaMkZYenY4SVYxSXIzMXJGMGtUQmxoT1pJdWdML0pWaWtnUCtBUzkvUGVrSVNJUHFwaElzaFdZVnJRVHRxVkc4Mk9VYXBHVXdIMTFsYSszNHZ3U2phdUcwTFhpZVN4aVpUeFNNYmdmVkcwTHhOaGE4aTdjMytIa2laT2RhZ0NyYit0M09Sbk8xQW1icWxkR20wNTdLdGpvVVZNN3lHSXZPRGF3bDdsWUYxR3Q0TVAyRVNSTkorTVpySkFLL09ITEpOc0lsWDlhdmlYcEtleGkrTExVM3EzUVY0Z1lXSVA3RW1FWmYvUU5EMjZyUFJ5Qk9uMDlsZUZpU3BaVG95WS9wcm5KbFlnNmtzcy8vdFFWRU9seVRncEdzYkFtRXZqMXY3MFRjci9ZdGpoNmEzcmlyMXJ6bUt6WHp5RTZPKysyMysvSCtKTFlNQ0F3RUFBYU9CcFRDQm9qQTdCZ2dyQmdFRkJRY0JBUVF2TUMwd0t3WUlLd1lCQlFVSE1BR0dIMmgwZEhBNkx5OXZZM053TG5KbGRtOWpZWFJwYjI1emRHRjBkWE11YzJVd0V3WURWUjBnQkF3d0NqQUlCZ1lxaFhCT0FRVXdEZ1lEVlIwUEFRSC9CQVFEQWdlQU1COEdBMVVkSXdRWU1CYUFGQnoxNklZTytVNVU2MEpmNmd4dkEyaGtWZjZJTUIwR0ExVWREZ1FXQkJUVWJtUWZ4SzJGVWJMUEUva0F2Z1hZVTVkd1FqQU5CZ2txaGtpRzl3MEJBUXNGQUFPQ0FnRUFYaCtVNWRjY0M1b0xBbkJqOTZKQkR4Q0tMQ05tWGNoUXZtZDg4N2ZzQmdzVkk1ZVVrejVKbkNzZWpoSnJLMnQ3R0J2K0xvNXBrV08zcXZlVFYrM280bGVqclBIazZWZW9EbTB5UTdXNHZvOTd4NGNCSjBva1NneWY5VEJyaHozM1ArVnlMU014K2NBVVVVTkhtblc2L05FNDUySFZTK1VvOGNwNmRMMTBWWnVBZmZ6ZnhYeXgzanVGaldEL2praG96SlhPd3pNUnpZRnhFQ09oS1o5YklaaUxGZFJPSzlkQjRoUlo1YWQrSDFMMFNwTlZvUHlPZUZCWjFsdjJ4dm9TV0ZOSy9GL2l5VDRFM3dtN1g5SFpsVlAxK0tPeG5iTFdNOVhKaDR5UFJLVVhkcmQxcE9SM1RoRWdNUUlZTkdsZmN6M0o5TzZDZDVOOC9qTWlrdnVKRnZZV3FuSUR1ZmJhclhJc3kyaGo3YUpIcFd1K3hPTnlyL0RGcTcyYmNaY3pkaVp1ZnpjcU9MK0NudDBtQWlhWlVSR0FxOFR6U21heUlVS3FJaVVCSFNSbmF6bXZMY2I5aXRtaGYrYUQvNitRSTU0ZlppR1pSbjR0dGVKVWRUajhqQVZzbUdwcEYvQVN4enNWaVpJajRZT2JTeE9Qa2N5T24wcXhQL3A0MzFyc1ZNb2hXdTR1SlpKNzJjd0s5Z3hPT2IrLzdyQ2h5amZiM3NUUkQ3MW5kRHhaZ0xzZm1BMDV3dlNmRWtTc1JxKzEvWEN5WmdwL2NYSGZUcDYweUZ3RWo1d2NnalEyMGlnM1dIcWFCWDFtUkpQTFVSZEN1dE1tMnYyNzFxOXhKVFN2S0V5R1NzSDJFalhFQ2dpMHVqUVNDQlowLzZ6aVVUcmFBWGNTR2RhRkxFOD08L1g1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT48WDUwOUNlcnRpZmljYXRlPk1JSUdGRENDQS95Z0F3SUJBZ0lJZk16N0ovTncvUzh3RFFZSktvWklodmNOQVFFTkJRQXdnWWN4Q3pBSkJnTlZCQVlUQWxORk1TZ3dKZ1lEVlFRS0RCOVRkbVZ1YzJ0aElFaGhibVJsYkhOaVlXNXJaVzRnUVVJZ0tIQjFZbXdwTVJNd0VRWURWUVFGRXdvMU1ESXdNRGMzT0RZeU1Ua3dOd1lEVlFRREREQlRkbVZ1YzJ0aElFaGhibVJsYkhOaVlXNXJaVzRnUVVJZ0tIQjFZbXdwSUVOQklIWXhJR1p2Y2lCQ1lXNXJTVVF3SGhjTk1USXdNekUyTVRNd09URTNXaGNOTXpReE1qQXhNVE13T1RFM1dqQ0JrVEVMTUFrR0ExVUVCaE1DVTBVeEtEQW1CZ05WQkFvTUgxTjJaVzV6YTJFZ1NHRnVaR1ZzYzJKaGJtdGxiaUJCUWlBb2NIVmliQ2t4RXpBUkJnTlZCQVVUQ2pVd01qQXdOemM0TmpJeFF6QkJCZ05WQkFNTU9sTjJaVzV6YTJFZ1NHRnVaR1ZzYzJKaGJtdGxiaUJCUWlBb2NIVmliQ2tnUTNWemRHOXRaWElnUTBFeklIWXhJR1p2Y2lCQ1lXNXJTVVF3Z2dJaU1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRJQ0R3QXdnZ0lLQW9JQ0FRQ2FrT21jYWU1ajVPSjQ3c3pvNXVRaGQ2MnNSc2FHNTc2ajQxM0N1STFKNS9TVnFmajdMcTV0Qng2TnoxdHh1ZytDenE2OWUzdzE2aGpia0RYZW9pUm1QUHVPY0tpYVVXYVFqbDhjaXU1bWRoUU1RWGVSUWtPc01sY0xhVUJSZ3grWVhSWEl1ZmxiY2tzcm9hcENPOHJDUVRDUUxDdGMvS0dZSDBVMm4rNERLb2h3L29rVFVFSjVzVTVlaFJpa3JvRjc1Q1IyWWxyRlMvSGZ4MGlSQUdTYUkzNXVuN0ZWbzBmUGszbUh1SUFnMUNFTGhXeUgrMnplQmxFNFZpenc4blFPRW9qZ2g3MFNQTTdtdmh6RmxJM1J2TXQwZTMzcnJkNzc5d1JVV0xQY3N6V0JYcW1ENjZGTnAwd3pWSjBzVFE4VkZwV3FqcmVVNWR2cjBWdUtDWlZrRXBkc3UwYnlTaWR6T2dkekcwZGJBVzFJVzZtVVUxRzh5WDFmRzd6L2VpTXoveXh2UGJWWmtTUlhSOXVydm9aVlVtVE52N2huZ2FVRUlWbVVvUmc1K04rb2ltYUtPZW5WaHgybkpxL0tuY1d6QWRVWFl1M0FHSXVWclFjRTdBUHVBTExrNk9tVm85V3hqUTA0YVgvOUpZeWlNajRlNW14SVowMmFnNzlhRUVmUm5xSVlLeCsxRlk4STNaQlhzUnhXNDc2YS85U2RIdzNGcVVsU3RlZndBYWtrZnRRaUNqTzRlTWZEdnowaWVMWWFJS0FybVpQVVI1RGpDV3RURkZYMHhuNnBUY0lpK1JLT1lUbkVkdlZBdVI3Z0JmMlVSTlRkN0pLRSszbDA5cXFpNFRRV2JsQVpiMXVneW5rRXhQUzNmSjZRU293c2tpMlFPenhIWkxoeEVRSURBUUFCbzNnd2RqQWRCZ05WSFE0RUZnUVVIUFhvaGc3NVRsVHJRbC9xREc4RGFHUlYvb2d3RHdZRFZSMFRBUUgvQkFVd0F3RUIvekFmQmdOVkhTTUVHREFXZ0JTSWpGWkpCTTBTQTVxZFMxYVRoQ0xuc0FHZGpUQVRCZ05WSFNBRUREQUtNQWdHQmlxRmNFNEJCVEFPQmdOVkhROEJBZjhFQkFNQ0FRWXdEUVlKS29aSWh2Y05BUUVOQlFBRGdnSUJBRlpIOGNRVk9YSTN0dm1ZL2oxSlRPSUsxVk90emdZVkJVTmE0dFlOWUVoMXFGb041ZkpqNkVFY2VKdGZOZUhBbXVFRU9aKzVRZ056ZWNaN3NhcmVwNnF5QXdORmRSbzFvalFEdDBNaWJjSmRvTGRtazN6azR6NkFOY2FORk9lYm5GN2pqNC9pdkpTRnRRM0cxQ0owSThHL244Ulh2MW1WazR0SHB3Qk05aHF4UStMazA4Q0RrTGRrSnluWVByTW1LVmt3Y2tBSEd6MWc4aWUvbE5RY1hKYzhWanBZSHBkdktaQktJVTNWbHZndHFDLzUydHdoemhCQW56c3Q2UkdnMHZEbTJGTytxYkNNNHdYRmFmcjlNeGVvU2M3QWM0Mmh0VTlHTm9xWVh6dm1Na0U4QitDYVpPV3JyNHJmSFdjbWVpUENxTForWm5rZ0NuSHVmMzkvZHhHU0VENTd6S3ZzMVJFNk8yU2Jwd1BoN2hmTWczYUVpZnFpWXA1dmhUeGxqcGlJeDJiaExzYUNMT0hwaUVIREl2SkRrMjR6VmkzdEI5TFpBRVRyYW0yb2hEYm9wWWp1aEJrUk1Nb2xsMWdrckh4UUsyekFuZEJRczh4OXpkN0R2cFRCVUgzazZDMFc3Vmg3T2VMc0xENGtaRUtuR0lTY2x4TlMyNE5rMVc3S2lxcGZiSE9NY3MvcDUvVytaY3I3SkNnTlNqeTkrMnoxbHdzTWdFc0k2dk5KTjRXU2JuNlc3L0QzQmlwMDF1blF6dHVSdFAyYkRSM2NndjdQd2FqSUNvaWRPTHo0U2t5aFNXZmJHbEQ5VlBsb2VDK1NzamhHamUxNXFMTkwwT29yMkhkdUc5dWROQzJFcHdRRWwvR2xOM0ovV2VLVGtLZXoxR3lDQ1RmK0t0dFg8L1g1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT48WDUwOUNlcnRpZmljYXRlPk1JSUY1VENDQTgyZ0F3SUJBZ0lJWFU1NC93WU9jaTR3RFFZSktvWklodmNOQVFFTkJRQXdZekVrTUNJR0ExVUVDZ3diUm1sdVlXNXphV1ZzYkNCSlJDMVVaV3R1YVdzZ1FrbEVJRUZDTVI4d0hRWURWUVFMREJaQ1lXNXJTVVFnVFdWdFltVnlJRUpoYm10eklFTkJNUm93R0FZRFZRUUREQkZDWVc1clNVUWdVbTl2ZENCRFFTQjJNVEFlRncweE1qQXpNVFl4TWpJd05UVmFGdzB6TkRFeU16RXhNakl3TlRWYU1JR0hNUXN3Q1FZRFZRUUdFd0pUUlRFb01DWUdBMVVFQ2d3ZlUzWmxibk5yWVNCSVlXNWtaV3h6WW1GdWEyVnVJRUZDSUNod2RXSnNLVEVUTUJFR0ExVUVCUk1LTlRBeU1EQTNOemcyTWpFNU1EY0dBMVVFQXd3d1UzWmxibk5yWVNCSVlXNWtaV3h6WW1GdWEyVnVJRUZDSUNod2RXSnNLU0JEUVNCMk1TQm1iM0lnUW1GdWEwbEVNSUlDSWpBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQU9DQWc4QU1JSUNDZ0tDQWdFQWxNNFBhdk8zTm0xN0hiRkFoZWVSMzJsa0dJTXlDT2wxK0lzUWM2L1Q5WDN0NUJwRXFhakVkQlVNTm1XbExPRDFHSUdEZDBtVm9XVzJIZ3ZFTmcyK2oyYTVGd3l5Y0FTZEJUTXUzWHE3ZWdsQjA3MHdJSWVHSkJCcU5TR0hITHY3RG1BSzdyOXhLWDBpSUNLMDNqWjVGUWZlNWxXS2V5OVZmN1NwWlFUNGx5WHVDVk5wUHkweGlCMmFwLys2dHRoTndrbldleWRmZTlxVDVuTEVLU0w1bXBaQTZrNi85bVU0TGExT0grRVlCdDByWk9WZmZJc3grQ0JzRURZbXQ4NU4yTXN3aUwrWGtNelVoMEhQbDg2WHdEZlFlQllVU05GZXZpaHgxdHBaa0E5aDJFNTV4Q082QThSYmN6Yzd1WkFYTXNxSnVWb3E5YklqbjBZbWwyZE5lQ0dRMFp5NnFWZXo1MVkreVhnR1JqOWwzSXRENlVObjZsVU1YUG91a0ZISFFKb3ZJZzBrdFJhUU1kKy9nZ0VwZjVtRXpQZHZmVVdmNndxVmdYbUl0Vk9wQTFQQXgrTFB2ZC9SQWNRV2JlQlRJVXk1bk9Qc3BnT1lMZktHUGFBN3JyVTMzVXlpQmNTS1g4K3grRTVocEQ4aUp1czhib3Z4anNlUUVGa0JnQVpXdldMZkh1QmRJT2hNcUpEL1RXRCtQblJRNXN5eEZiRTIwNkdoNHBJTUxLWFJ0RWdsL2FaQVczQ1QzUTBqUDNDM0RjSFFIK2huNTdGYm5ibFo0dS9zMVpVTFF0TG5ETnk5cFpZMEkvT0RkMjVEYjgraFM1RlgvdEgwNjNZUVhNcWw0NEY1c1B1NEpYRFdwcXpFTDB3NzlVc0lqVlpsWjRKbmp2N1R6dmRkbnowQ0F3RUFBYU40TUhZd0hRWURWUjBPQkJZRUZJaU1Wa2tFelJJRG1wMUxWcE9FSXVld0FaMk5NQThHQTFVZEV3RUIvd1FGTUFNQkFmOHdId1lEVlIwakJCZ3dGb0FVWjRxNnN1cElISHIxTzJnM0ozSUc2NUZqeTFNd0V3WURWUjBnQkF3d0NqQUlCZ1lxaFhCT0FRRXdEZ1lEVlIwUEFRSC9CQVFEQWdFR01BMEdDU3FHU0liM0RRRUJEUVVBQTRJQ0FRQjZxN1kweS8yZmt3a3pTaUY0Vk8wWUpDS0FSVkRXUU45ZEJKWThSUVZIMVc1N3pnY1FsMFc0eXZKd1k0dVZGUFZOUmNWVVhsL3hqNnZYN3dyMzJIUFVLZkhHSytQR0o2OXYxUStYdG8veTNHczVWMUhCait1LzR1bU45L2xncXBwM0pyb0MraTQ3WjVUS2hqNGZmTi80L2lOS3Z2SVRxa2RCV2VxVUZFZE10cGVrWU9TQ20xbU1ITE5QamxDd1VHKzl4M3pPcUtLVkdhRUxRRTZabW5hdURra1VwYS9RblcxazJwSUs2Qit0c1lUbWpmaHFIS2V3OWdndnk2NmZKdUhrSWxGNEo1T0lhYUNWd1RITzUzbFAzbTd3V0l1T3JqTkxxS2lGZFBWQUVSSStzdENvalJONEtFMDBvTWFJOFd3UnVDQ2V3YkkrQlhwdFJYWVBvNXlDQUJSaldYcnNjSGRWY1ZpVWR5VXlYemNWUXdqZ2Q2eGROMTVxVEk5VjJYSG9pTkg4MGVuWTJFNWYvcWw3bG41OEdsM0FTT29hSTlrZG5pRXpvaktob2RKaFFqRFFYRnRHalhPRGJJUGlMYzRleW5iNzVjWEtLb1MzanpjVm1ISnY2TElqZUl3R1dKMXZIazZhZ09JUzk0ME5TTGhCOW9ydUZXL1Y3b2laTlVCSUhlS3hGNzRTOWFZZUV2Rjd0aUNlMklMN0hTWEJibG5yVzN0K1hobERnYWp2TVpBUUZqamhxRjIxQmt3d2FQclg5eVZjLzRLTThQektXL3pRZlBlREUrckVaMW1XV1dpSk5BZjZpMW5DOU04WGJCN0dhVFEzSUxNS0tpM3Q1UTkrc0c1VTRwQzdWdTJaT0sydHNtUlJIa1NIOXJ0dDQ0dnp4SndOc2RCclZ3PT08L1g1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT48L1g1MDlEYXRhPjwvS2V5SW5mbz48T2JqZWN0PjxiYW5rSWRTaWduZWREYXRhIHhtbG5zPSJodHRwOi8vd3d3LmJhbmtpZC5jb20vc2lnbmF0dXJlL3YxLjAuMC90eXBlcyIgSWQ9ImJpZFNpZ25lZERhdGEiPjxzcnZJbmZvPjxuYW1lPlkyNDlRMGRKSUZOMlpYSnBaMlVnUVVJZ1hDc2dVMk55YVhabExHNWhiV1U5VTJOeWFYWmxMSE5sY21saGJFNTFiV0psY2owMU5UWXpNemN5TVRreExHODlVM2RsWkdKaGJtc2dRVUlnS0hCMVltd3BMR005VTBVPTwvbmFtZT48bm9uY2U+b2puaVFHNnVmbFV1SmtkM3ZjbnJhMjVuTlVNPTwvbm9uY2U+PGRpc3BsYXlOYW1lPlUyTnlhWFpsPC9kaXNwbGF5TmFtZT48L3NydkluZm8+PGNsaWVudEluZm8+PGZ1bmNJZD5JZGVudGlmaWNhdGlvbjwvZnVuY0lkPjx2ZXJzaW9uPk55NHlNUzR3PC92ZXJzaW9uPjxlbnY+PGFpPjx0eXBlPlNVOVQ8L3R5cGU+PGRldmljZUluZm8+TVRRdU5BPT08L2RldmljZUluZm8+PHVoaT5QNytqRDJDaGQ3dGh2bmNTeUtuTmM0a0k4MUk9PC91aGk+PGZzaWI+MDwvZnNpYj48dXRiPmNzMTwvdXRiPjxyZXF1aXJlbWVudD48Y29uZGl0aW9uPjx0eXBlPkFsbG93RmluZ2VycHJpbnQ8L3R5cGU+PHZhbHVlPnllczwvdmFsdWU+PC9jb25kaXRpb24+PGNvbmRpdGlvbj48dHlwZT5DZXJ0aWZpY2F0ZVBvbGljaWVzPC90eXBlPjx2YWx1ZT4xLjIuNzUyLjc4LjEuNTwvdmFsdWU+PC9jb25kaXRpb24+PC9yZXF1aXJlbWVudD48dWF1dGg+cHc8L3VhdXRoPjx0b2tlbj50b2tlbi1ub3QtdXNlZDwvdG9rZW4+PC9haT48L2Vudj48L2NsaWVudEluZm8+PC9iYW5rSWRTaWduZWREYXRhPjwvT2JqZWN0PjwvU2lnbmF0dXJlPg==



Online Certificate Status Protocol (OCSP) Response:
  

MIIHrAoBAKCCB6UwggehBgkrBgEFBQcwAQEEggeSMIIHjjCCATehgY8wgYwxCzAJBgNVBAYTAlNFMSgwJgYDVQQKDB9TdmVuc2thIEhhbmRlbHNiYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMDc3ODYyMT4wPAYDVQQDDDVIYW5kZWxzYmFua2VuIEN1c3RvbWVyIENBMyB2MSBmb3IgQmFua0lEIE9DU1AgU2lnbmluZxgPMjAyMTAyMDkxMTQ0MzdaMFwwWjBBMAkGBSsOAwIaBQAEFFVE5C58uLPfICg573gLrEDjzXckBBQc9eiGDvlOVOtCX+oMbwNoZFX+iAIIQrluNloflHqAABgPMjAyMTAyMDkxMTQ0MzdaoQIwAKE0MDIwMAYJKwYBBQUHMAECAQH/BCAGpfXJIHYR7rutdiISWedQleXOJaFCnReoT+x3dphr2zANBgkqhkiG9w0BAQUFAAOCAQEAET3951kQgPp3AUsbV+vNLvWTQfUsFNuGf0fb8N5FdIbkt/zkXu9lUii+p1AL09i/cd3qxIZAuTVmvUpQICVa1oo2sDeaXqPvNxW/SHKoMVF4bIrWckoQ2GuO3YLzZfDCPCRREC8+CIb9ZVOsU2suc2cAGTiPJXEpFfUBH6IzuRPaLfHiacavGj748axgsY+fJojIn4DdRCmhRljrNcWDfReZRPimV4xnzRGFg0cii2HSYuKwKO/KfpXus/FDaPx5Shf5a9xyz007pdDmHdbfFQcAh96qTkp/ko7qO8thESkiehkOuQUFJmZBPwOrFz2ngzv+CYTpB0iTVi0+QDi2EqCCBTswggU3MIIFMzCCAxugAwIBAgIINp3uz62f3v0wDQYJKoZIhvcNAQELBQAwgZExCzAJBgNVBAYTAlNFMSgwJgYDVQQKDB9TdmVuc2thIEhhbmRlbHNiYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMDc3ODYyMUMwQQYDVQQDDDpTdmVuc2thIEhhbmRlbHNiYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpIEN1c3RvbWVyIENBMyB2MSBmb3IgQmFua0lEMB4XDTIwMTEwODIzMDAwMFoXDTIxMDUwOTIxNTk1OVowgYwxCzAJBgNVBAYTAlNFMSgwJgYDVQQKDB9TdmVuc2thIEhhbmRlbHNiYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMDc3ODYyMT4wPAYDVQQDDDVIYW5kZWxzYmFua2VuIEN1c3RvbWVyIENBMyB2MSBmb3IgQmFua0lEIE9DU1AgU2lnbmluZzCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAK+MVRRfypDstDqpMnTn1o82sxZgNqwUyoOc1PsuuqJcuMw7yAVxzAbP7+qso1ypzqBeqcWfeh0anEYZHqEETUrB2citp6QjhssufvHMPi6Lasq/+OCsuLC3M3ISzBdpdLUpVNesu5WAO7n0GidWDqVL47lXB3NnCX9YjXv8wjcZLMlbyHq2fj09iyaX5cgsb7IDsri/I0mqkoWpDe5wwOk7ekaMf9n+80/i4khl+Bp5rRGTWxyb4z3efsm7oOpVt0/wONORozg28ALXe9P32Iiw7fL4bkXoM+GKskkoP20kCXF1ltTYV+Yc7z0nmml+0H1nyNxp/cxqmjKCl0wKJdMCAwEAAaOBkTCBjjATBgNVHSAEDDAKMAgGBiqFcE4BATAWBgNVHSUBAf8EDDAKBggrBgEFBQcDCTAOBgNVHQ8BAf8EBAMCBkAwDwYJKwYBBQUHMAEFBAIFADAfBgNVHSMEGDAWgBQc9eiGDvlOVOtCX+oMbwNoZFX+iDAdBgNVHQ4EFgQU7HvPEwQRqsv6oq6kZ2KxSxpkTa8wDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBAGWoplcjkhtGO7OXB6RS5memO/9D2HuGzZ2FQQq8DzbaW/9JQ2YVA9fYeyREVvuZytstXXG1mT412io/rxAGeD3DCmz+15w3Gax07RAckgBag1ACVPkK6T1d1hOcQ/BOtoSY8oon4i5koXWgjnx9eyrK3m/WRImgrEPR2S7Kxy98pTrsqh2ckwpDQflR/jMdJu1NAgfnFGPW4aDpEAcUf8/SYc2cOlzsKc3ZaOFqxb72hDNsOwKKYi9eKrSzX1yvr/0TW+bZd4PRiv235XbZMJbHI1YqIPpefneeC5FbpZm1RxqUSu+OXjYECwE/ZAIepgEZlrCQAXauKHAD/9nCS5/37AAPHWaV6VR9662QLhAOdUVcfykj8ue6gnUlHwoRtnojZQU4xgk8DGym+cK9ZsfUCrrQ27ivEHWjiMFIQLXmFpwYMHh8gO2yVaWcrImbPGtQa0Jqq/6WBny++2erz8Wqysc/NHoyFqcLBGtdPg1FCNKndA7qYJ7dJBssYvVxsfJxHuAYbqlZGjS2Avwzk3PN6L5Fxv+jYlNjxn2foOW6/2M0+OpO/RkeC8ud4Cg9zxClHYH7Jqctxa9Ov2aR5vp0ioqB/or0PHJ2ryFmgQPDOoikEU5SYdIVqLe3alZQtPEWVMppBA8NuX7vO+0f0+TX8GCbD/4lWbjd2hRriZjc



      

    

		2021-02-09 11:44:37.983501 UTC ±11 ms		2021-02-09 11:26:46.432605 UTC		
      85.230.179.124
      
        Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Safari/605.1.15
      
    		
      
        The party Lars Heikensten (LH) opened the document in Scrive eSign’s online interface to sign documents.
      

    

		2021-02-09 11:46:24.057695 UTC ±12 ms		2021-02-09 11:26:46.432605 UTC		
      85.230.179.124
      
        Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Safari/605.1.15
      
    		
      
        The signatory Lars Heikensten (LH) signed in the signature box “Signatur 5”.



The box’s placement in the Main Document:		Page		X		Y

		97		0.389		0.331




      

    

		2021-02-09 11:46:35.402352 UTC ±12 ms		2021-02-09 11:26:46.432605 UTC		
      85.230.179.124
      
        Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Safari/605.1.15
      
    		
      
        The document was signed by Lars Heikensten (LH) using SwedishBankID through CGI as the authentication method. 




The text signed in the SwedishBankID client was:


Jag signerar dokumentet "KIAB Årsredovisning 2020" med transaktionsnummer 9222115557441631261.






Data returned from CGI:
  
Name: Lars Johan Heikensten
  
ID number: 
  195009130112

  
IP: 85.230.179.124














Signature: 
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Online Certificate Status Protocol (OCSP) Response:
  

MIIHrAoBAKCCB6UwggehBgkrBgEFBQcwAQEEggeSMIIHjjCCATehgY8wgYwxCzAJBgNVBAYTAlNFMSgwJgYDVQQKDB9TdmVuc2thIEhhbmRlbHNiYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMDc3ODYyMT4wPAYDVQQDDDVIYW5kZWxzYmFua2VuIEN1c3RvbWVyIENBMyB2MSBmb3IgQmFua0lEIE9DU1AgU2lnbmluZxgPMjAyMTAyMDkxMTQ2MzVaMFwwWjBBMAkGBSsOAwIaBQAEFFVE5C58uLPfICg573gLrEDjzXckBBQc9eiGDvlOVOtCX+oMbwNoZFX+iAIIRc7ERxBW/cSAABgPMjAyMTAyMDkxMTQ2MzVaoQIwAKE0MDIwMAYJKwYBBQUHMAECAQH/BCCR+1dNSeWJa4Yc3jy+N1ZCxFmdma6by53vcJCPT5CovDANBgkqhkiG9w0BAQUFAAOCAQEAI8LfR35a/6uXZSIyltKXRxydFrbBR11sFFweNz+IDtqwxQdi1mMu6ynAuBGp5vy8BpPx2ijGKhGUl4shK5YubXHbIr55oVgGimY2v2tkMFpEeXXLHIj0M2wy7eRX2ObAEwBp15HG6db70gde01YdZuuOb5Wi2fuGwjjOPGHAMTxRIV/1/qPnnLuNhvj+o+QxfAzr5q1nw7NiAog4G1Bboqm0wCFhLXBJwnDLrvvgnRH7AhwWaRUQtxBGFZmu2zVFkJFr8mEnMegXWp2DXK/mGmQUPfuf/M7JQ+8v1/ymujjzdF4EvQil+hEhJnf9XlRRHzGSzp1Ec4/FchHH29lWNaCCBTswggU3MIIFMzCCAxugAwIBAgIINp3uz62f3v0wDQYJKoZIhvcNAQELBQAwgZExCzAJBgNVBAYTAlNFMSgwJgYDVQQKDB9TdmVuc2thIEhhbmRlbHNiYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMDc3ODYyMUMwQQYDVQQDDDpTdmVuc2thIEhhbmRlbHNiYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpIEN1c3RvbWVyIENBMyB2MSBmb3IgQmFua0lEMB4XDTIwMTEwODIzMDAwMFoXDTIxMDUwOTIxNTk1OVowgYwxCzAJBgNVBAYTAlNFMSgwJgYDVQQKDB9TdmVuc2thIEhhbmRlbHNiYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMDc3ODYyMT4wPAYDVQQDDDVIYW5kZWxzYmFua2VuIEN1c3RvbWVyIENBMyB2MSBmb3IgQmFua0lEIE9DU1AgU2lnbmluZzCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAK+MVRRfypDstDqpMnTn1o82sxZgNqwUyoOc1PsuuqJcuMw7yAVxzAbP7+qso1ypzqBeqcWfeh0anEYZHqEETUrB2citp6QjhssufvHMPi6Lasq/+OCsuLC3M3ISzBdpdLUpVNesu5WAO7n0GidWDqVL47lXB3NnCX9YjXv8wjcZLMlbyHq2fj09iyaX5cgsb7IDsri/I0mqkoWpDe5wwOk7ekaMf9n+80/i4khl+Bp5rRGTWxyb4z3efsm7oOpVt0/wONORozg28ALXe9P32Iiw7fL4bkXoM+GKskkoP20kCXF1ltTYV+Yc7z0nmml+0H1nyNxp/cxqmjKCl0wKJdMCAwEAAaOBkTCBjjATBgNVHSAEDDAKMAgGBiqFcE4BATAWBgNVHSUBAf8EDDAKBggrBgEFBQcDCTAOBgNVHQ8BAf8EBAMCBkAwDwYJKwYBBQUHMAEFBAIFADAfBgNVHSMEGDAWgBQc9eiGDvlOVOtCX+oMbwNoZFX+iDAdBgNVHQ4EFgQU7HvPEwQRqsv6oq6kZ2KxSxpkTa8wDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBAGWoplcjkhtGO7OXB6RS5memO/9D2HuGzZ2FQQq8DzbaW/9JQ2YVA9fYeyREVvuZytstXXG1mT412io/rxAGeD3DCmz+15w3Gax07RAckgBag1ACVPkK6T1d1hOcQ/BOtoSY8oon4i5koXWgjnx9eyrK3m/WRImgrEPR2S7Kxy98pTrsqh2ckwpDQflR/jMdJu1NAgfnFGPW4aDpEAcUf8/SYc2cOlzsKc3ZaOFqxb72hDNsOwKKYi9eKrSzX1yvr/0TW+bZd4PRiv235XbZMJbHI1YqIPpefneeC5FbpZm1RxqUSu+OXjYECwE/ZAIepgEZlrCQAXauKHAD/9nCS5/37AAPHWaV6VR9662QLhAOdUVcfykj8ue6gnUlHwoRtnojZQU4xgk8DGym+cK9ZsfUCrrQ27ivEHWjiMFIQLXmFpwYMHh8gO2yVaWcrImbPGtQa0Jqq/6WBny++2erz8Wqysc/NHoyFqcLBGtdPg1FCNKndA7qYJ7dJBssYvVxsfJxHuAYbqlZGjS2Avwzk3PN6L5Fxv+jYlNjxn2foOW6/2M0+OpO/RkeC8ud4Cg9zxClHYH7Jqctxa9Ov2aR5vp0ioqB/or0PHJ2ryFmgQPDOoikEU5SYdIVqLe3alZQtPEWVMppBA8NuX7vO+0f0+TX8GCbD/4lWbjd2hRriZjc




      

    

		2021-02-09 12:07:01.416713 UTC ±24 ms		2021-02-09 11:26:46.432605 UTC		
      163.116.168.119
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.18363
      
    		
      
        The party Mattias Bokenblom (MB) opened the view to verify their identity before viewing the document.
      

    

		2021-02-09 12:07:02.631956 UTC ±24 ms		2021-02-09 11:26:46.432605 UTC		
      163.116.168.119
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.18363
      
    		
      
        The party Mattias Bokenblom (MB) opened the view to verify their identity before viewing the document.
      

    

		2021-02-09 12:07:02.675137 UTC ±24 ms		2021-02-09 11:26:46.432605 UTC		
      163.116.168.119
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.18363
      
    		
      
        The party Mattias Bokenblom (MB) opened the view to verify their identity before viewing the document.
      

    

		2021-02-09 12:07:09.924895 UTC ±24 ms		2021-02-09 11:26:46.432605 UTC		
      40.94.94.28
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.18363
      
    		
      
        The party Mattias Bokenblom (MB) opened the view to verify their identity before viewing the document.
      

    

		2021-02-09 12:48:11.262001 UTC ±6 ms		2021-02-09 12:26:47.957011 UTC		
      91.192.254.197
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.18363
      
    		
      
        The party Mattias Bokenblom (MB) opened the view to verify their identity before viewing the document.
      

    

		2021-02-09 12:48:22.980129 UTC ±6 ms		2021-02-09 12:26:47.957011 UTC		
      40.94.104.87
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.18363
      
    		
      
        The party Mattias Bokenblom (MB) opened the view to verify their identity before viewing the document.
      

    

		2021-02-09 12:48:42.982552 UTC ±6 ms		2021-02-09 12:26:47.957011 UTC		
      85.230.122.22
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.18363
      
    		
      
        Mattias Bokenblom (MB) verified their SwedishBankID identity through CGI  to access the document. 




Data returned from CGI:
  
Name: Bengt Erik Mattias Bokenblom
    
ID number: 
  197308246656

  
  
  
  
  
    
IP: 85.230.122.22
  
  
  
  
  
  





Signature: 


  PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiIHN0YW5kYWxvbmU9Im5vIj8+PFNpZ25hdHVyZSB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC8wOS94bWxkc2lnIyI+PFNpZ25lZEluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiPjxDYW5vbmljYWxpemF0aW9uTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvVFIvMjAwMS9SRUMteG1sLWMxNG4tMjAwMTAzMTUiPjwvQ2Fub25pY2FsaXphdGlvbk1ldGhvZD48U2lnbmF0dXJlTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMS8wNC94bWxkc2lnLW1vcmUjcnNhLXNoYTI1NiI+PC9TaWduYXR1cmVNZXRob2Q+PFJlZmVyZW5jZSBUeXBlPSJodHRwOi8vd3d3LmJhbmtpZC5jb20vc2lnbmF0dXJlL3YxLjAuMC90eXBlcyIgVVJJPSIjYmlkU2lnbmVkRGF0YSI+PFRyYW5zZm9ybXM+PFRyYW5zZm9ybSBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnL1RSLzIwMDEvUkVDLXhtbC1jMTRuLTIwMDEwMzE1Ij48L1RyYW5zZm9ybT48L1RyYW5zZm9ybXM+PERpZ2VzdE1ldGhvZCBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDEvMDQveG1sZW5jI3NoYTI1NiI+PC9EaWdlc3RNZXRob2Q+PERpZ2VzdFZhbHVlPjA3enRtQXNQU2pYajk0ZTlwL0lvdnNMYjI5eFJnQ3RMN3pjTXMxdE5uNG89PC9EaWdlc3RWYWx1ZT48L1JlZmVyZW5jZT48UmVmZXJlbmNlIFVSST0iI2JpZEtleUluZm8iPjxUcmFuc2Zvcm1zPjxUcmFuc2Zvcm0gQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy9UUi8yMDAxL1JFQy14bWwtYzE0bi0yMDAxMDMxNSI+PC9UcmFuc2Zvcm0+PC9UcmFuc2Zvcm1zPjxEaWdlc3RNZXRob2QgQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAxLzA0L3htbGVuYyNzaGEyNTYiPjwvRGlnZXN0TWV0aG9kPjxEaWdlc3RWYWx1ZT5WZmxlcnBaT0dRNFdYVlArZ1liWVVPM2E2OGJSRk1OQ2ptd0p5NTRJYzAwPTwvRGlnZXN0VmFsdWU+PC9SZWZlcmVuY2U+PC9TaWduZWRJbmZvPjxTaWduYXR1cmVWYWx1ZT56NnRGdTlkMmQrUTQ0dVZmRDZEbU10QWIrYUtxclBVaVBVVUtpN3JEZVUzSHp0VDVSYmlreG91T2ZVcTZzeE9OYWlqU3lsVFFyRFpzbkNQV0Zxd0RxNytZVlQzbUJaMVpKM1o4SVRucjdYSXhzQXRIZWpnVGJyc0tRNEdCbnZDeDlKNFhvV2g2NktkNzgzUmp0RVBRTFRsRWpKR0lQNDhBZndGSHgrRkZUd3BOK0U4KzVWclZMK1M2TS9KNUlXYTBEc1M3R1FqNno1azRqNUFqYlBnVWtvWWlzT1ErWG0zNlBoOTROY0FIUmtXUkdldmJpNXR1RXBMRGI3WDNTR3VDZnFIRkpmaXNVTjlzYzBXS0RJeG9zNFRpWEp0dnUxT0lFS09Tei9YNnp4U0o3WnJ0b3BqRzdYVHg4YWlQOXdzUHFGbTdKaTV3SDRiM3NYT1RGV2ZxbVE9PTwvU2lnbmF0dXJlVmFsdWU+PEtleUluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiIElkPSJiaWRLZXlJbmZvIj48WDUwOURhdGE+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGdGpDQ0E1NmdBd0lCQWdJSUorRkZualdzSHV3d0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRUxCUUF3Z1pVeEN6QUpCZ05WQkFZVEFsTkZNVE13TVFZRFZRUUtEQ3BNdzZSdWMyYkR0bkp6dzZScmNtbHVaMkZ5SUVKaGJtc2dRV3QwYVdWaWIyeGhaeUFvY0hWaWJDa3hFekFSQmdOVkJBVVRDalV4TmpRd01UazROemd4UERBNkJnTlZCQU1NTTB6RHBHNXpac08yY25QRHBHdHlhVzVuWVhJZ1FtRnVheUJEZFhOMGIyMWxjaUJEUVRNZ2RqRWdabTl5SUVKaGJtdEpSREFlRncweU1ERXlNRGd5TXpBd01EQmFGdzB5TXpFeU1Ea3lNalU1TlRsYU1JSDNNUXN3Q1FZRFZRUUdFd0pUUlRFek1ERUdBMVVFQ2d3cVRNT2tibk5tdzdaeWM4T2thM0pwYm1kaGNpQkNZVzVySUVGcmRHbGxZbTlzWVdjZ0tIQjFZbXdwTVJJd0VBWURWUVFFREFsQ2IydGxibUpzYjIweEd6QVpCZ05WQkNvTUVrSmxibWQwSUVWeWFXc2dUV0YwZEdsaGN6RVZNQk1HQTFVRUJSTU1NVGszTXpBNE1qUTJOalUyTVVRd1FnWURWUVFwRERzb01qQXhNakE1SURBNExqUXpLU0JDWlc1bmRDQkZjbWxySUUxaGRIUnBZWE1nUW05clpXNWliRzl0SUMwZ1RXOWlhV3gwSUVKaGJtdEpSREVsTUNNR0ExVUVBd3djUW1WdVozUWdSWEpwYXlCTllYUjBhV0Z6SUVKdmEyVnVZbXh2YlRDQ0FTSXdEUVlKS29aSWh2Y05BUUVCQlFBRGdnRVBBRENDQVFvQ2dnRUJBT2hSdDZuMkpKVm0wblUrSy9RN2tkMlJQTTV5eDVUR2ZvSmZWSFlyalpGRmFGZitIeG1yd2M2S2pHUXBZaHVKN3B3c3ZNeEsvenV4TmFvVUNkQVNKMVhCQnFuZWhQWGpsVkY1VXZkdnBUWU9kdFNZenVIY3h5ZG8wYkh2QXdqU085VVU1ZktEZjBaWUlXREhrWmZYeVRqME1jZHFuQU9aM2RVS0hYMER0ZTBPdWxtd3VwN3NTS05GYVdaNTExN3RMZjM3VEIxMWJKZHlCR3dOejJwVkNXQVdVTTdqa21kUnY1aC9VYjBicDh3d2tZMkoxbFRqNFlaSFYwOWFndGVsN1A1bjBRbkM1SmxaZkU4NnQyMldnMFZWWjdQN3NrVUV6TS9JcmpobkkzbmZ5U2NKRm5ML1pCU2pPK1djS3gwbWlYT2ZQckdCQzMxVXZYeTZaeXhXUE9rQ0F3RUFBYU9CcFRDQm9qQTdCZ2dyQmdFRkJRY0JBUVF2TUMwd0t3WUlLd1lCQlFVSE1BR0dIMmgwZEhBNkx5OXZZM053TG5KbGRtOWpZWFJwYjI1emRHRjBkWE11YzJVd0V3WURWUjBnQkF3d0NqQUlCZ1lxaFhCT0FRVXdEZ1lEVlIwUEFRSC9CQVFEQWdlQU1COEdBMVVkSXdRWU1CYUFGRE9zUnFVNWRqdXdydDl5M3FQaVZnOTByVlVvTUIwR0ExVWREZ1FXQkJURGdWQ3BRNzJkeisrSHM0dlNmcUdrdzFDOE1qQU5CZ2txaGtpRzl3MEJBUXNGQUFPQ0FnRUFaNEtWU2JocFRPTHJXWWViaU9UZDZndVA1VkNGOWtBTGpjYTZPQWR6V2ZmRGxValBub2xoZyt4V09BMmJlSE1FQ0dUdSs5cFRrU25OeFRQSEs2MWNYTWxSTXhWRUlpOGV2WnJvQVJuZFFvUC9MSFZpTU1BUjVZYVlUdjhaN1lTeDZKaFhVQjlnMHdOLzhhaVhDRHRiNmRvSk9QcXVLMVh2QkFRWEtxSU1MTWpUeTNBR2gzTW8vVXlPc2p6a3RKMEo0QXFVbDEyZDFTNG02VFhwbkFjcHl2UlNCU29oR2laMjZHVlU4Q2wzNzBrckg1NjMyeDVpVTNKSWhaa3hqT2xMb21nb21mOHJLR3dxcTl0ek42WmMzWW9mVU1KaklSSVA4YU9aeWhzMitReEQwOHRTbGR3TzBWRkw2M2MxQzN0RWhERnZsSUtrbk9PYnZaWkwwdkdFUmdyNmFPckNsOFJTdXN0S3VBWHZYNFd1QytUM01GRFREM3RiMkxKK3d6SmlEOS9ybEJGUk4wd2t1TnBBenJmNy9HQkdnQlBESXZxelJkenZPK2xQTGM1eGp1SDY3bm10VWJYbmN4ZmE4dmx0aVRtcnVabFlxRjRzRTJxdjVMeUhIeG1RV0FDcFo5SmNyOXpadVJ6ODVTN2RycktaSHhKcXZTWjRvNDh5KzdqZU9lZmFROHcwYnFiREo3dm43TXp4VlV3UGlKUEhvZXRQREMvQmlXWEFzYVdXanYvaXJreW1tK3krc3VMM3FGSk9lZDk4a2pvSGYrQm5vOU9qbVlmdVVxVlRiRmFhWUNhckhjbEovRGhiRGZqaWoyYkFTZzZEZkZmbVRJL1kwb0NkQ2g1TjFvdjBmWUJ1a0VWbmIxVkh2YTBOQ1QrYzhaNlFYS2tnMlhRNmY5cz08L1g1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT48WDUwOUNlcnRpZmljYXRlPk1JSUdIRENDQkFTZ0F3SUJBZ0lJSjhYZzlQenpGWm93RFFZSktvWklodmNOQVFFTkJRQXdnWXN4Q3pBSkJnTlZCQVlUQWxORk1UTXdNUVlEVlFRS0RDcE13NlJ1YzJiRHRuSnp3NlJyY21sdVoyRnlJRUpoYm1zZ1FXdDBhV1ZpYjJ4aFp5QW9jSFZpYkNreEV6QVJCZ05WQkFVVENqVXhOalF3TVRrNE56Z3hNakF3QmdOVkJBTU1LVXpEcEc1elpzTzJjblBEcEd0eWFXNW5ZWElnUW1GdWF5QkRRU0IyTVNCbWIzSWdRbUZ1YTBsRU1CNFhEVEV5TURFd016QTVNRFF3TjFvWERUTTBNVEl3TVRBNU1EUXdOMW93Z1pVeEN6QUpCZ05WQkFZVEFsTkZNVE13TVFZRFZRUUtEQ3BNdzZSdWMyYkR0bkp6dzZScmNtbHVaMkZ5SUVKaGJtc2dRV3QwYVdWaWIyeGhaeUFvY0hWaWJDa3hFekFSQmdOVkJBVVRDalV4TmpRd01UazROemd4UERBNkJnTlZCQU1NTTB6RHBHNXpac08yY25QRHBHdHlhVzVuWVhJZ1FtRnVheUJEZFhOMGIyMWxjaUJEUVRNZ2RqRWdabTl5SUVKaGJtdEpSRENDQWlJd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRUJCUUFEZ2dJUEFEQ0NBZ29DZ2dJQkFPbDE4bVZqTlExVVNOTU5TNTVPSkhmQi8vZEdycDEyWS81cXhIM0FMdUdmTEloQi9ER0dIRVVUOTBCR3JEMDZRTHpLWW54SjVxWU5OUjhUcC94WDR6Yis4RXUwQVd1Z0R1aHpvNmgxSmFIN0hWYldFR1JBN0ltYlNJNDNJNEI1WG9JNDBkL1REM0hTbUxrbkFPUFkrc2t3a1FibDBNQnAwRElCN21lc0dPVXYzUHdndUxmZjMzNi9rODFlTUZsRkJXV1ZEdTRRWEFMMG1FWGd4Wmx3SnlxYlgyT3hzRG9BcGVsRnpRbzZRMERCN3A2d0p2aGQ4dGw5bmtjdmZrVkhzcTkrdW1GUkJGYU1RN2VXaG8vTk1kcHI1ZWkzZ3Zkajc3Yk5ScnFkMHVhRFc5Nnp6TW14SXl5YkVvSG9XZmZxbXMxYjlMVjRvdmxrWkF4eEF2bktqbTE1blIwNWJRQ0VnMUZ3dU1oVi95UWpKcDhZQUxmYWF4VGhtdjRKd3pjU0lMTGJseDFZcXdGdWxSZG96YUdseUdtZ1hkR1dsOXIvNHFiTmN6U0xKcG5UdkpuTlJ0N3FIYmFYTERzRmNOZWdvenhyeStKR003cElROWNFNHpxaVFIQmlibXFKdkkwM1grMlkydnoxY05YRGxqdHdwdTluT3hTMTB1Y2pBUVY2eVNoK1Q3ZW1SQWRrTmRsNTZDZURjNmRaQ0l4SkhmOFJjMHJpMnUzYk1sdHdHdEx6RjhLTVNkN0dWSDFqS3ZhMGhoUWlrK1dCWW1ydkttUWhQSXhrdEU2VTFIRGdENU5KekEraE1sdFViMHhnK1VMYVhGR2RyS3BDYmZIMFRYcVdvUkpKeS9wK0RhNlNMdmZzK2Nxd2ZXaUE3UDlqR3E5Q2MrNzV4V3ZFTmFJN0FnTUJBQUdqZURCMk1CMEdBMVVkRGdRV0JCUXpyRWFsT1hZN3NLN2ZjdDZqNGxZUGRLMVZLREFQQmdOVkhSTUJBZjhFQlRBREFRSC9NQjhHQTFVZEl3UVlNQmFBRkVoZ1BCVWQrY09teTU0Wjg5aVJwSFBjdjROUk1CTUdBMVVkSUFRTU1Bb3dDQVlHS29Wd1RnRUZNQTRHQTFVZER3RUIvd1FFQXdJQkJqQU5CZ2txaGtpRzl3MEJBUTBGQUFPQ0FnRUFiZUR3azhjM0ZJb0txRS9qRFhCbVZUTURpbnBOcEZJUmwyb3grcHdyb1A4N05UUWlRTDJzUCtleTZub0ZIM1JmYU1sZzFTV0Y0WWkxenBWTFNPalhwbHlSVUdHelo4Q1JzRVNub3JOZUxXY21LUGtpWStQZUZRcWlDMEpFQWV6cmxXR3dpT3I4NXhBTDhqOHNSV0J5dnZYd216QjQxMFdxSS9Uc3VmQTlxelU3UmhsV1g4R3JoNm5RemJ4RGxZcS9rV3BXc2x4emRoSVZyREo1bW9MUjhtVFhpcSsvZlB3bjcvVzNPanJCckp3K1lRYitWWDBLR0srMVlzRkpUcHVtRzdaRmpIbGNsNUh5dFBtNzloaFJxWS9wUGl0RTBoaStMNzNsNVJ6ZHpHUzlRZlh4eExhNm9RZVFIQ0Z4Zm9BTlZWdTlaV0YrWVJyYXk3ZGdiZmhmMTRQMm5oUFJRMVlSMnIyazBSSEs0TW9lenh3aXhwU3lIcDMyeG5HLy96cjB1U28rUHB6NmFSeHhJNlRzZENmdU1GcDZwOGY1UXEvWXg3c29hK04zditEUTJDKzVNY1JpTWxTSWtLWk9RTVdoTkFTbXlnTFd6US9GNEFKV0NsQjVCWFovdVNKNHJqOHZIUHhDSUpSbGRHWHRtSnhLdk1HSmZoQitHaFY5eHEzVXdhR3A1Z2RRdkFQV1NBQVIvVGVCOUZzWHFLcXFJbysxeWtNbjA4ODhSK1h5c2g3elpHSUFBRjVGRnM2U0ZnbmRjYXVnMGFsWHpZYnJBNE5kZ0U2UUxzbzkzaCtlSGVhNEtNcURWRWh5aXBsMWdzK0dtbmlFZUM4aVptc0Evam9uRHJjK3hOQjBLeG9la1JXVXRSL2oveHE0N3dSbmN0TDFDT29yVVh4VmRFVT08L1g1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT48WDUwOUNlcnRpZmljYXRlPk1JSUY2VENDQTlHZ0F3SUJBZ0lJZndMVkVUUGZZVlF3RFFZSktvWklodmNOQVFFTkJRQXdZekVrTUNJR0ExVUVDZ3diUm1sdVlXNXphV1ZzYkNCSlJDMVVaV3R1YVdzZ1FrbEVJRUZDTVI4d0hRWURWUVFMREJaQ1lXNXJTVVFnVFdWdFltVnlJRUpoYm10eklFTkJNUm93R0FZRFZRUUREQkZDWVc1clNVUWdVbTl2ZENCRFFTQjJNVEFlRncweE1qQXhNRE13T0RJeU1EUmFGdzB6TkRFeU16RXdPREl5TURSYU1JR0xNUXN3Q1FZRFZRUUdFd0pUUlRFek1ERUdBMVVFQ2d3cVRNT2tibk5tdzdaeWM4T2thM0pwYm1kaGNpQkNZVzVySUVGcmRHbGxZbTlzWVdjZ0tIQjFZbXdwTVJNd0VRWURWUVFGRXdvMU1UWTBNREU1T0RjNE1USXdNQVlEVlFRRERDbE13NlJ1YzJiRHRuSnp3NlJyY21sdVoyRnlJRUpoYm1zZ1EwRWdkakVnWm05eUlFSmhibXRKUkRDQ0FpSXdEUVlKS29aSWh2Y05BUUVCQlFBRGdnSVBBRENDQWdvQ2dnSUJBTGZQdmtYWU5sdFR5VHl2T3Zva0dYeEVkU3NucS9DYlFzRjNHRjZkbVlWb0UrVlVITGMyQ2ZMeXNKZHRSajkxRWJ6c0hoaGFLbGVFaVdIY3MyODhqQUY5d2IramRTbmNvNzFCQ1Q4V1ZHdzhSV2FHdE5ZcW1LSDZGZlNyTzNiZ3FwNUJtV2Q1ajc3aHBTNU9LTmtHTjJlemI5NzdDdWtNbHA2ODlXV2ErVzlVT05yREpKOFY5akpmTUpzbzdscExGY2NMTC9VN2t3VlhybDRLUDJka1hjb1lROFZCWS9BOTdFd1QrTUlpeG02VWk5UzhNUm9PRmVibUZzK3NkOUhiL2JUMXEyVGovbGdwREhvcGZOY2VvNlBBVVR6NlUrbmxKdzlCL050eXZ6OEJDSC90OXpiMGJqQnJCTFd3Nm0vK2c0b2tUK0lhbE9KRFRDbmVicE5xYjJoSmF3eWRWUXBhZjNKSWtEZDltUXBsWkhDbnZrU2ZCSzhpME0wNm1UcHg4K1R0OE5panNyZksxMjlYT3liaDJoVkxncXUwYjNYeFRuMFBrU0Y4S2R3a3Nka2orOVVkRk5vWm5VelZqWTAzZTFmd0x6ZWRLQ2EwMXJtK2c1cXhGMDBVa2x0RXQxVEJGNmJUdVJCc0NVaEZBRERnT0Z3Yy9ZSnNyRTZRY0JvcWlBb2IvVXhwT3k0NHM0UWxmV3FaUmwwdHpjTDd0UEhRZVZYQjU2cXp0NGZURm9ub2p5UU9ncEl5ZGVFRWxxVm4zTEorSFN5RHNJWk1hK01Qei9MU3FFckJXSjVEckczVkhsci9PSXo1SzVHNUVmRllqTnRDY2J6TzhBZmg1TE45Vk9WVEZkWEk4R2NmR2xxSDNWb09WalAzT2lVY3JMMVNUL1pNNW9LNHl6dnBBZ01CQUFHamVEQjJNQjBHQTFVZERnUVdCQlJJWUR3VkhmbkRwc3VlR2ZQWWthUnozTCtEVVRBUEJnTlZIUk1CQWY4RUJUQURBUUgvTUI4R0ExVWRJd1FZTUJhQUZHZUt1ckxxU0J4NjlUdG9OeWR5QnV1Ulk4dFRNQk1HQTFVZElBUU1NQW93Q0FZR0tvVndUZ0VCTUE0R0ExVWREd0VCL3dRRUF3SUJCakFOQmdrcWhraUc5dzBCQVEwRkFBT0NBZ0VBdUo0ZkZ3amdEYnNPMFMwbE51Tmw2UXFiaWR3Njhiakh4RnE4aXNwVVJnTFpIOXVWNWU4U25FUnp0dUNPUklXTDF5UGV2d2xyWWVlMjRqN2xiVXAydjZVZmdyWWMvY0pzaU1OcmhmZFpkZEIwWWNMdGVqN0hhR3hjZWkyamZFbkhNTnB4VkdLUmU3dmdNVUxhdTEvNmp1ZCtJRVI5S1RyNTc0MFMxUlozMkUvMkVtVjY5QWR5MUt2TXNtbERGRmd3Rk1pQWRSeWhFeldpOGptVGozZnErN3dQWUUvOXQ1RXYyMXNwSzMzUGVTekdHd0t6eUxrcERsdEJaTVJSVU0va1EwdzlVcHhQTTBKdG96bldxMGVOamhUTUVrMTRCYWVBZTBwSVQ0Wm53Mmt5SXJFQ1hLaWFPU1pPZWhkbzNmZVVLclBkREhsMjRYSG9NZVhqQ0F0eCtETFd2aGRhaWd3RVF6d2NhaFl3UkdrMWJQcG8xQzBYSThzVDBScXNoTXlLdk9GODZVWnQ3blJqbS9KUDBuenR2Tk0vNHdjMld4TllMZUhpRWNoS2ZpWnVBZm5oQ21MYlN5N0s0WlQ0ODhGUTFtZThpb2ExRHltcWVoa3BsUjMyUTlmclJZSko5NmluUFM1SU5PU3lTRVBYbW9LWXJxSzc3UTlwVUtveUtITkJoTjJGSXpGSXpRZU9yQnJMSWxRREJiOVAzSEphKzdhMWtLdUV2aFlGK1NDVDZ5MTVWeUxkSnpoZTVkRFFJZnJkbmhWbmZ2bDZOcWFvRjVOVFRaY2k3enVJaEJmSzVCNFlWSXY0RWVlaWFOSC9IaGVrVFFSc3FXTWFOMnlBQSt1NmttTXBqK1dXcFNJZWMrWEpjQkRwV05sYXNEZlYvV0hzVFY5MkkvNFZUWVk9PC9YNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+PC9YNTA5RGF0YT48L0tleUluZm8+PE9iamVjdD48YmFua0lkU2lnbmVkRGF0YSB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy5iYW5raWQuY29tL3NpZ25hdHVyZS92MS4wLjAvdHlwZXMiIElkPSJiaWRTaWduZWREYXRhIj48c3J2SW5mbz48bmFtZT5ZMjQ5UTBkSklGTjJaWEpwWjJVZ1FVSWdYQ3NnVTJOeWFYWmxMRzVoYldVOVUyTnlhWFpsTEhObGNtbGhiRTUxYldKbGNqMDFOVFl6TXpjeU1Ua3hMRzg5VTNkbFpHSmhibXNnUVVJZ0tIQjFZbXdwTEdNOVUwVT08L25hbWU+PG5vbmNlPmt0RGtkb2Y4d3ROSE5xZUhyZjExTEg1N3VwRT08L25vbmNlPjxkaXNwbGF5TmFtZT5VMk55YVhabDwvZGlzcGxheU5hbWU+PC9zcnZJbmZvPjxjbGllbnRJbmZvPjxmdW5jSWQ+SWRlbnRpZmljYXRpb248L2Z1bmNJZD48dmVyc2lvbj5OeTR4T1M0dzwvdmVyc2lvbj48ZW52PjxhaT48dHlwZT5TVTlUPC90eXBlPjxkZXZpY2VJbmZvPk1UUXVNZz09PC9kZXZpY2VJbmZvPjx1aGk+dmkxWEJpR080a0ordDMzTTRLbkpLL015UWJjPTwvdWhpPjxmc2liPjA8L2ZzaWI+PHV0Yj5jczE8L3V0Yj48cmVxdWlyZW1lbnQ+PGNvbmRpdGlvbj48dHlwZT5BbGxvd0ZpbmdlcnByaW50PC90eXBlPjx2YWx1ZT55ZXM8L3ZhbHVlPjwvY29uZGl0aW9uPjxjb25kaXRpb24+PHR5cGU+Q2VydGlmaWNhdGVQb2xpY2llczwvdHlwZT48dmFsdWU+MS4yLjc1Mi43OC4xLjU8L3ZhbHVlPjwvY29uZGl0aW9uPjwvcmVxdWlyZW1lbnQ+PHVhdXRoPnB3PC91YXV0aD48dG9rZW4+dG9rZW4tbm90LXVzZWQ8L3Rva2VuPjwvYWk+PC9lbnY+PC9jbGllbnRJbmZvPjwvYmFua0lkU2lnbmVkRGF0YT48L09iamVjdD48L1NpZ25hdHVyZT4=



Online Certificate Status Protocol (OCSP) Response:
  

MIIH3AoBAKCCB9UwggfRBgkrBgEFBQcwAQEEggfCMIIHvjCCAU2hgaUwgaIxCzAJBgNVBAYTAlNFMTMwMQYDVQQKDCpMw6Ruc2bDtnJzw6RrcmluZ2FyIEJhbmsgQWt0aWVib2xhZyAocHVibCkxEzARBgNVBAUTCjUxNjQwMTk4NzgxSTBHBgNVBAMMQEzDpG5zZsO2cnPDpGtyaW5nYXIgQmFuayBDdXN0b21lciBDQTMgdjEgZm9yIEJhbmtJRCBPQ1NQIFNpZ25pbmcYDzIwMjEwMjA5MTI0ODQzWjBcMFowQTAJBgUrDgMCGgUABBShCe2TeJhFnFU8Wp45Ntc896JzbAQUM6xGpTl2O7Cu33Leo+JWD3StVSgCCCfhRZ41rB7sgAAYDzIwMjEwMjA5MTI0ODQzWqECMAChNDAyMDAGCSsGAQUFBzABAgEB/wQgY+kUbBYtBuo1Y0IRN5zRU09CoTPxYQeJZwoDWEnuHikwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADggEBAI1KxjbwSnV4U0O4iqh5zV7ZvAQlRFyGAkvMXw96c2di3t/qLGZ0fR5SuXyQM5ZsjDumL0Un+iXwdAfGxP+2K5tEli0hf0WJA/EuRlriOV1fLEsHm5FJttd75fnEEgCUq7uzq4BE3oWl4OOz5U9OLdYyutxC5PohwljyAZmXaM3ok8mYvfSCtQx43/toooMpXndfwSMDHln31PfmOqSQO9/1+yUexZXIUlFvIOp5+5+io+i+1D2yWP9D/x0tW5odnNzdpr95BquLuNiBDiXiqw/44/6Fzc3rA0XKQTkWsLldJeBoN6kaOoFpRVn9E8LlvwlBpKsVYhJRreiT7H2KpXagggVVMIIFUTCCBU0wggM1oAMCAQICCDRRab5cU+nqMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMIGVMQswCQYDVQQGEwJTRTEzMDEGA1UECgwqTMOkbnNmw7Zyc8Oka3JpbmdhciBCYW5rIEFrdGllYm9sYWcgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MTY0MDE5ODc4MTwwOgYDVQQDDDNMw6Ruc2bDtnJzw6RrcmluZ2FyIEJhbmsgQ3VzdG9tZXIgQ0EzIHYxIGZvciBCYW5rSUQwHhcNMjAxMTA4MjMwMDAwWhcNMjEwNTA5MjE1OTU5WjCBojELMAkGA1UEBhMCU0UxMzAxBgNVBAoMKkzDpG5zZsO2cnPDpGtyaW5nYXIgQmFuayBBa3RpZWJvbGFnIChwdWJsKTETMBEGA1UEBRMKNTE2NDAxOTg3ODFJMEcGA1UEAwxATMOkbnNmw7Zyc8Oka3JpbmdhciBCYW5rIEN1c3RvbWVyIENBMyB2MSBmb3IgQmFua0lEIE9DU1AgU2lnbmluZzCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAJwVdVYzR4oFg2+k6PiPcu3WUTW2/OY9FctgKqF+xYyyWSDH+QkyU9G5CodM+OtKHJcc215ub8JhKz19xx6BBYHl5W2IYJG/Go5a5F7ecvrsghT02lKMbnkb6e0op4eIqGdCiLnLik7Xaz4qMQdlv57fyfSxwIhy3NTcKeqnVb+1Tqx7oropQm4wtxWcc6SQE6yXBYM1FozdZWR+XRnqXcgzXE71UgHHasgmcO1cVKA8iiUT+8iwfgzpgHb1M26GxEr6BAIYGxxdb8p0CRmJ/1Pc0L3Io/Sj2WuqJjMhGCvLDNoSmTiy/OQGBB5ixj5LkSBuRpiOe2zgpGAxi+Y1b9sCAwEAAaOBkTCBjjATBgNVHSAEDDAKMAgGBiqFcE4BATAWBgNVHSUBAf8EDDAKBggrBgEFBQcDCTAOBgNVHQ8BAf8EBAMCBkAwDwYJKwYBBQUHMAEFBAIFADAfBgNVHSMEGDAWgBQzrEalOXY7sK7fct6j4lYPdK1VKDAdBgNVHQ4EFgQUxoH+6DM/Om57AlicbgFj1m5pUocwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBAGhrS5MtZt2ECVMIKAGTdoHl/9UWyspnr8BKPy+6Sk69uCVfjf1n47WPKR3KuCg+7mFP6zWR8NIuSIuw+0zkE/+A0K11wSfVBTzkBwXp2LD3qITgKfe5diTNMxVg+pm8m8O4akhf2Zdd95GFV9lmyMnsbRQ+4p9IwCRJSLLzXu7xwP1Owry7zGkaj6ckn1WpdKSLkkMtaEf+ry5QzXr+A88c41w/xGzRO/L3NXV21hrtzwYdydl/3wyEp8MbXMFJaYebDH0nYolNpKPBR+GrGKjMBAMZZClOk7fern1YPfHI4ULdA6Y6exxi8TzcB86/QtAppcc2i+v0TV0OYXjd+U+0xeMbmrkbRjd1mmMcUGyLU2c5J29XaFKyt2E1nAHM++Z/J8lpVH7N7JpNW0NbGxfqTse5LoEq+mRoGCKDdVTUocIKFROZSq0ZV4ZXGHNY4jAY7Z8ReH8MtCyEnDf8S6XYpJn/s3v2yQ+HzBYxD+iOOceOj/4Gg0C00YRZ6u7URICSLFeHXWcDDoewQUuodXqYauhxJj6xoAP8GBQsAKt0m+q6gkyQIF1QWQH9JsNtXnY2fznOpm6OOrlNgzDsJuQdKiKmp9NQSyyoN4fp4iFtzO0iITaVqIWnOWo1SvgVzUChnAAYAMy4GarTda8uVv8vkII0KNjnHuyfIUtRLNax



      

    

		2021-02-09 12:48:45.477344 UTC ±6 ms		2021-02-09 12:26:47.957011 UTC		
      85.230.122.22
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.18363
      
    		
      
        The party Mattias Bokenblom (MB) opened the document in Scrive eSign’s online interface to sign documents.
      

    

		2021-02-09 12:51:57.152222 UTC ±7 ms		2021-02-09 12:26:47.957011 UTC		
      85.230.122.22
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.18363
      
    		
      
        Mattias Bokenblom (MB) verified their SwedishBankID identity through CGI  to access the document. 




Data returned from CGI:
  
Name: Bengt Erik Mattias Bokenblom
    
ID number: 
  197308246656

  
  
  
  
  
    
IP: 85.230.122.22
  
  
  
  
  
  





Signature: 


  PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiIHN0YW5kYWxvbmU9Im5vIj8+PFNpZ25hdHVyZSB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC8wOS94bWxkc2lnIyI+PFNpZ25lZEluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiPjxDYW5vbmljYWxpemF0aW9uTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvVFIvMjAwMS9SRUMteG1sLWMxNG4tMjAwMTAzMTUiPjwvQ2Fub25pY2FsaXphdGlvbk1ldGhvZD48U2lnbmF0dXJlTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMS8wNC94bWxkc2lnLW1vcmUjcnNhLXNoYTI1NiI+PC9TaWduYXR1cmVNZXRob2Q+PFJlZmVyZW5jZSBUeXBlPSJodHRwOi8vd3d3LmJhbmtpZC5jb20vc2lnbmF0dXJlL3YxLjAuMC90eXBlcyIgVVJJPSIjYmlkU2lnbmVkRGF0YSI+PFRyYW5zZm9ybXM+PFRyYW5zZm9ybSBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnL1RSLzIwMDEvUkVDLXhtbC1jMTRuLTIwMDEwMzE1Ij48L1RyYW5zZm9ybT48L1RyYW5zZm9ybXM+PERpZ2VzdE1ldGhvZCBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDEvMDQveG1sZW5jI3NoYTI1NiI+PC9EaWdlc3RNZXRob2Q+PERpZ2VzdFZhbHVlPnFuQmpUVXdOOGhSb09XU3pvZi9wQjg2LzJ2allHcWRsL1ZDNlY4NC9CKzg9PC9EaWdlc3RWYWx1ZT48L1JlZmVyZW5jZT48UmVmZXJlbmNlIFVSST0iI2JpZEtleUluZm8iPjxUcmFuc2Zvcm1zPjxUcmFuc2Zvcm0gQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy9UUi8yMDAxL1JFQy14bWwtYzE0bi0yMDAxMDMxNSI+PC9UcmFuc2Zvcm0+PC9UcmFuc2Zvcm1zPjxEaWdlc3RNZXRob2QgQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAxLzA0L3htbGVuYyNzaGEyNTYiPjwvRGlnZXN0TWV0aG9kPjxEaWdlc3RWYWx1ZT5WZmxlcnBaT0dRNFdYVlArZ1liWVVPM2E2OGJSRk1OQ2ptd0p5NTRJYzAwPTwvRGlnZXN0VmFsdWU+PC9SZWZlcmVuY2U+PC9TaWduZWRJbmZvPjxTaWduYXR1cmVWYWx1ZT5zbE81Zk9jTmd0MUFzV3poTVBtenQ5QVdONTFyY05pMlBxR3RXc09kRFR3QlBmMVp4UGR4ZlhvV0dFaGF5L2pZWUhaMUQycnR6eFgzYUYxeXRMNGRKMjk3TWpNYnhodEpPUnEwVmlKTE9ZUEF0d3c3N0FSblBPazRsdm8xM25xdGdaVTFCRHYzMzJrTEgzbnBYYXFyV1VUajdNK3FnS2tBVFZUWTZ1bUVjWnJVcFIwSmFIQlZlbVlEcFRpNXRZVmFRVU5DUW1XZ3g5ckVHTkFJM3NxWGVTcjRsZmM2ZmNMY0ZvbVk1dnJiTDYwRFlGbVpxQ3dnTDRXNlNycUUrK1ViRXpmOFNoRG0xSFkwWnU2QUxTcjFPYjhlNGltYWFMeEc3eGU1MnJaRG9zQUNQZHFUUlRhV2hOSnJoMGJvK3pLdEN4Mis0V3dSY2wrQ2I5T0JFZWt2UHc9PTwvU2lnbmF0dXJlVmFsdWU+PEtleUluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiIElkPSJiaWRLZXlJbmZvIj48WDUwOURhdGE+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGdGpDQ0E1NmdBd0lCQWdJSUorRkZualdzSHV3d0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRUxCUUF3Z1pVeEN6QUpCZ05WQkFZVEFsTkZNVE13TVFZRFZRUUtEQ3BNdzZSdWMyYkR0bkp6dzZScmNtbHVaMkZ5SUVKaGJtc2dRV3QwYVdWaWIyeGhaeUFvY0hWaWJDa3hFekFSQmdOVkJBVVRDalV4TmpRd01UazROemd4UERBNkJnTlZCQU1NTTB6RHBHNXpac08yY25QRHBHdHlhVzVuWVhJZ1FtRnVheUJEZFhOMGIyMWxjaUJEUVRNZ2RqRWdabTl5SUVKaGJtdEpSREFlRncweU1ERXlNRGd5TXpBd01EQmFGdzB5TXpFeU1Ea3lNalU1TlRsYU1JSDNNUXN3Q1FZRFZRUUdFd0pUUlRFek1ERUdBMVVFQ2d3cVRNT2tibk5tdzdaeWM4T2thM0pwYm1kaGNpQkNZVzVySUVGcmRHbGxZbTlzWVdjZ0tIQjFZbXdwTVJJd0VBWURWUVFFREFsQ2IydGxibUpzYjIweEd6QVpCZ05WQkNvTUVrSmxibWQwSUVWeWFXc2dUV0YwZEdsaGN6RVZNQk1HQTFVRUJSTU1NVGszTXpBNE1qUTJOalUyTVVRd1FnWURWUVFwRERzb01qQXhNakE1SURBNExqUXpLU0JDWlc1bmRDQkZjbWxySUUxaGRIUnBZWE1nUW05clpXNWliRzl0SUMwZ1RXOWlhV3gwSUVKaGJtdEpSREVsTUNNR0ExVUVBd3djUW1WdVozUWdSWEpwYXlCTllYUjBhV0Z6SUVKdmEyVnVZbXh2YlRDQ0FTSXdEUVlKS29aSWh2Y05BUUVCQlFBRGdnRVBBRENDQVFvQ2dnRUJBT2hSdDZuMkpKVm0wblUrSy9RN2tkMlJQTTV5eDVUR2ZvSmZWSFlyalpGRmFGZitIeG1yd2M2S2pHUXBZaHVKN3B3c3ZNeEsvenV4TmFvVUNkQVNKMVhCQnFuZWhQWGpsVkY1VXZkdnBUWU9kdFNZenVIY3h5ZG8wYkh2QXdqU085VVU1ZktEZjBaWUlXREhrWmZYeVRqME1jZHFuQU9aM2RVS0hYMER0ZTBPdWxtd3VwN3NTS05GYVdaNTExN3RMZjM3VEIxMWJKZHlCR3dOejJwVkNXQVdVTTdqa21kUnY1aC9VYjBicDh3d2tZMkoxbFRqNFlaSFYwOWFndGVsN1A1bjBRbkM1SmxaZkU4NnQyMldnMFZWWjdQN3NrVUV6TS9JcmpobkkzbmZ5U2NKRm5ML1pCU2pPK1djS3gwbWlYT2ZQckdCQzMxVXZYeTZaeXhXUE9rQ0F3RUFBYU9CcFRDQm9qQTdCZ2dyQmdFRkJRY0JBUVF2TUMwd0t3WUlLd1lCQlFVSE1BR0dIMmgwZEhBNkx5OXZZM053TG5KbGRtOWpZWFJwYjI1emRHRjBkWE11YzJVd0V3WURWUjBnQkF3d0NqQUlCZ1lxaFhCT0FRVXdEZ1lEVlIwUEFRSC9CQVFEQWdlQU1COEdBMVVkSXdRWU1CYUFGRE9zUnFVNWRqdXdydDl5M3FQaVZnOTByVlVvTUIwR0ExVWREZ1FXQkJURGdWQ3BRNzJkeisrSHM0dlNmcUdrdzFDOE1qQU5CZ2txaGtpRzl3MEJBUXNGQUFPQ0FnRUFaNEtWU2JocFRPTHJXWWViaU9UZDZndVA1VkNGOWtBTGpjYTZPQWR6V2ZmRGxValBub2xoZyt4V09BMmJlSE1FQ0dUdSs5cFRrU25OeFRQSEs2MWNYTWxSTXhWRUlpOGV2WnJvQVJuZFFvUC9MSFZpTU1BUjVZYVlUdjhaN1lTeDZKaFhVQjlnMHdOLzhhaVhDRHRiNmRvSk9QcXVLMVh2QkFRWEtxSU1MTWpUeTNBR2gzTW8vVXlPc2p6a3RKMEo0QXFVbDEyZDFTNG02VFhwbkFjcHl2UlNCU29oR2laMjZHVlU4Q2wzNzBrckg1NjMyeDVpVTNKSWhaa3hqT2xMb21nb21mOHJLR3dxcTl0ek42WmMzWW9mVU1KaklSSVA4YU9aeWhzMitReEQwOHRTbGR3TzBWRkw2M2MxQzN0RWhERnZsSUtrbk9PYnZaWkwwdkdFUmdyNmFPckNsOFJTdXN0S3VBWHZYNFd1QytUM01GRFREM3RiMkxKK3d6SmlEOS9ybEJGUk4wd2t1TnBBenJmNy9HQkdnQlBESXZxelJkenZPK2xQTGM1eGp1SDY3bm10VWJYbmN4ZmE4dmx0aVRtcnVabFlxRjRzRTJxdjVMeUhIeG1RV0FDcFo5SmNyOXpadVJ6ODVTN2RycktaSHhKcXZTWjRvNDh5KzdqZU9lZmFROHcwYnFiREo3dm43TXp4VlV3UGlKUEhvZXRQREMvQmlXWEFzYVdXanYvaXJreW1tK3krc3VMM3FGSk9lZDk4a2pvSGYrQm5vOU9qbVlmdVVxVlRiRmFhWUNhckhjbEovRGhiRGZqaWoyYkFTZzZEZkZmbVRJL1kwb0NkQ2g1TjFvdjBmWUJ1a0VWbmIxVkh2YTBOQ1QrYzhaNlFYS2tnMlhRNmY5cz08L1g1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT48WDUwOUNlcnRpZmljYXRlPk1JSUdIRENDQkFTZ0F3SUJBZ0lJSjhYZzlQenpGWm93RFFZSktvWklodmNOQVFFTkJRQXdnWXN4Q3pBSkJnTlZCQVlUQWxORk1UTXdNUVlEVlFRS0RDcE13NlJ1YzJiRHRuSnp3NlJyY21sdVoyRnlJRUpoYm1zZ1FXdDBhV1ZpYjJ4aFp5QW9jSFZpYkNreEV6QVJCZ05WQkFVVENqVXhOalF3TVRrNE56Z3hNakF3QmdOVkJBTU1LVXpEcEc1elpzTzJjblBEcEd0eWFXNW5ZWElnUW1GdWF5QkRRU0IyTVNCbWIzSWdRbUZ1YTBsRU1CNFhEVEV5TURFd016QTVNRFF3TjFvWERUTTBNVEl3TVRBNU1EUXdOMW93Z1pVeEN6QUpCZ05WQkFZVEFsTkZNVE13TVFZRFZRUUtEQ3BNdzZSdWMyYkR0bkp6dzZScmNtbHVaMkZ5SUVKaGJtc2dRV3QwYVdWaWIyeGhaeUFvY0hWaWJDa3hFekFSQmdOVkJBVVRDalV4TmpRd01UazROemd4UERBNkJnTlZCQU1NTTB6RHBHNXpac08yY25QRHBHdHlhVzVuWVhJZ1FtRnVheUJEZFhOMGIyMWxjaUJEUVRNZ2RqRWdabTl5SUVKaGJtdEpSRENDQWlJd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRUJCUUFEZ2dJUEFEQ0NBZ29DZ2dJQkFPbDE4bVZqTlExVVNOTU5TNTVPSkhmQi8vZEdycDEyWS81cXhIM0FMdUdmTEloQi9ER0dIRVVUOTBCR3JEMDZRTHpLWW54SjVxWU5OUjhUcC94WDR6Yis4RXUwQVd1Z0R1aHpvNmgxSmFIN0hWYldFR1JBN0ltYlNJNDNJNEI1WG9JNDBkL1REM0hTbUxrbkFPUFkrc2t3a1FibDBNQnAwRElCN21lc0dPVXYzUHdndUxmZjMzNi9rODFlTUZsRkJXV1ZEdTRRWEFMMG1FWGd4Wmx3SnlxYlgyT3hzRG9BcGVsRnpRbzZRMERCN3A2d0p2aGQ4dGw5bmtjdmZrVkhzcTkrdW1GUkJGYU1RN2VXaG8vTk1kcHI1ZWkzZ3Zkajc3Yk5ScnFkMHVhRFc5Nnp6TW14SXl5YkVvSG9XZmZxbXMxYjlMVjRvdmxrWkF4eEF2bktqbTE1blIwNWJRQ0VnMUZ3dU1oVi95UWpKcDhZQUxmYWF4VGhtdjRKd3pjU0lMTGJseDFZcXdGdWxSZG96YUdseUdtZ1hkR1dsOXIvNHFiTmN6U0xKcG5UdkpuTlJ0N3FIYmFYTERzRmNOZWdvenhyeStKR003cElROWNFNHpxaVFIQmlibXFKdkkwM1grMlkydnoxY05YRGxqdHdwdTluT3hTMTB1Y2pBUVY2eVNoK1Q3ZW1SQWRrTmRsNTZDZURjNmRaQ0l4SkhmOFJjMHJpMnUzYk1sdHdHdEx6RjhLTVNkN0dWSDFqS3ZhMGhoUWlrK1dCWW1ydkttUWhQSXhrdEU2VTFIRGdENU5KekEraE1sdFViMHhnK1VMYVhGR2RyS3BDYmZIMFRYcVdvUkpKeS9wK0RhNlNMdmZzK2Nxd2ZXaUE3UDlqR3E5Q2MrNzV4V3ZFTmFJN0FnTUJBQUdqZURCMk1CMEdBMVVkRGdRV0JCUXpyRWFsT1hZN3NLN2ZjdDZqNGxZUGRLMVZLREFQQmdOVkhSTUJBZjhFQlRBREFRSC9NQjhHQTFVZEl3UVlNQmFBRkVoZ1BCVWQrY09teTU0Wjg5aVJwSFBjdjROUk1CTUdBMVVkSUFRTU1Bb3dDQVlHS29Wd1RnRUZNQTRHQTFVZER3RUIvd1FFQXdJQkJqQU5CZ2txaGtpRzl3MEJBUTBGQUFPQ0FnRUFiZUR3azhjM0ZJb0txRS9qRFhCbVZUTURpbnBOcEZJUmwyb3grcHdyb1A4N05UUWlRTDJzUCtleTZub0ZIM1JmYU1sZzFTV0Y0WWkxenBWTFNPalhwbHlSVUdHelo4Q1JzRVNub3JOZUxXY21LUGtpWStQZUZRcWlDMEpFQWV6cmxXR3dpT3I4NXhBTDhqOHNSV0J5dnZYd216QjQxMFdxSS9Uc3VmQTlxelU3UmhsV1g4R3JoNm5RemJ4RGxZcS9rV3BXc2x4emRoSVZyREo1bW9MUjhtVFhpcSsvZlB3bjcvVzNPanJCckp3K1lRYitWWDBLR0srMVlzRkpUcHVtRzdaRmpIbGNsNUh5dFBtNzloaFJxWS9wUGl0RTBoaStMNzNsNVJ6ZHpHUzlRZlh4eExhNm9RZVFIQ0Z4Zm9BTlZWdTlaV0YrWVJyYXk3ZGdiZmhmMTRQMm5oUFJRMVlSMnIyazBSSEs0TW9lenh3aXhwU3lIcDMyeG5HLy96cjB1U28rUHB6NmFSeHhJNlRzZENmdU1GcDZwOGY1UXEvWXg3c29hK04zditEUTJDKzVNY1JpTWxTSWtLWk9RTVdoTkFTbXlnTFd6US9GNEFKV0NsQjVCWFovdVNKNHJqOHZIUHhDSUpSbGRHWHRtSnhLdk1HSmZoQitHaFY5eHEzVXdhR3A1Z2RRdkFQV1NBQVIvVGVCOUZzWHFLcXFJbysxeWtNbjA4ODhSK1h5c2g3elpHSUFBRjVGRnM2U0ZnbmRjYXVnMGFsWHpZYnJBNE5kZ0U2UUxzbzkzaCtlSGVhNEtNcURWRWh5aXBsMWdzK0dtbmlFZUM4aVptc0Evam9uRHJjK3hOQjBLeG9la1JXVXRSL2oveHE0N3dSbmN0TDFDT29yVVh4VmRFVT08L1g1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT48WDUwOUNlcnRpZmljYXRlPk1JSUY2VENDQTlHZ0F3SUJBZ0lJZndMVkVUUGZZVlF3RFFZSktvWklodmNOQVFFTkJRQXdZekVrTUNJR0ExVUVDZ3diUm1sdVlXNXphV1ZzYkNCSlJDMVVaV3R1YVdzZ1FrbEVJRUZDTVI4d0hRWURWUVFMREJaQ1lXNXJTVVFnVFdWdFltVnlJRUpoYm10eklFTkJNUm93R0FZRFZRUUREQkZDWVc1clNVUWdVbTl2ZENCRFFTQjJNVEFlRncweE1qQXhNRE13T0RJeU1EUmFGdzB6TkRFeU16RXdPREl5TURSYU1JR0xNUXN3Q1FZRFZRUUdFd0pUUlRFek1ERUdBMVVFQ2d3cVRNT2tibk5tdzdaeWM4T2thM0pwYm1kaGNpQkNZVzVySUVGcmRHbGxZbTlzWVdjZ0tIQjFZbXdwTVJNd0VRWURWUVFGRXdvMU1UWTBNREU1T0RjNE1USXdNQVlEVlFRRERDbE13NlJ1YzJiRHRuSnp3NlJyY21sdVoyRnlJRUpoYm1zZ1EwRWdkakVnWm05eUlFSmhibXRKUkRDQ0FpSXdEUVlKS29aSWh2Y05BUUVCQlFBRGdnSVBBRENDQWdvQ2dnSUJBTGZQdmtYWU5sdFR5VHl2T3Zva0dYeEVkU3NucS9DYlFzRjNHRjZkbVlWb0UrVlVITGMyQ2ZMeXNKZHRSajkxRWJ6c0hoaGFLbGVFaVdIY3MyODhqQUY5d2IramRTbmNvNzFCQ1Q4V1ZHdzhSV2FHdE5ZcW1LSDZGZlNyTzNiZ3FwNUJtV2Q1ajc3aHBTNU9LTmtHTjJlemI5NzdDdWtNbHA2ODlXV2ErVzlVT05yREpKOFY5akpmTUpzbzdscExGY2NMTC9VN2t3VlhybDRLUDJka1hjb1lROFZCWS9BOTdFd1QrTUlpeG02VWk5UzhNUm9PRmVibUZzK3NkOUhiL2JUMXEyVGovbGdwREhvcGZOY2VvNlBBVVR6NlUrbmxKdzlCL050eXZ6OEJDSC90OXpiMGJqQnJCTFd3Nm0vK2c0b2tUK0lhbE9KRFRDbmVicE5xYjJoSmF3eWRWUXBhZjNKSWtEZDltUXBsWkhDbnZrU2ZCSzhpME0wNm1UcHg4K1R0OE5panNyZksxMjlYT3liaDJoVkxncXUwYjNYeFRuMFBrU0Y4S2R3a3Nka2orOVVkRk5vWm5VelZqWTAzZTFmd0x6ZWRLQ2EwMXJtK2c1cXhGMDBVa2x0RXQxVEJGNmJUdVJCc0NVaEZBRERnT0Z3Yy9ZSnNyRTZRY0JvcWlBb2IvVXhwT3k0NHM0UWxmV3FaUmwwdHpjTDd0UEhRZVZYQjU2cXp0NGZURm9ub2p5UU9ncEl5ZGVFRWxxVm4zTEorSFN5RHNJWk1hK01Qei9MU3FFckJXSjVEckczVkhsci9PSXo1SzVHNUVmRllqTnRDY2J6TzhBZmg1TE45Vk9WVEZkWEk4R2NmR2xxSDNWb09WalAzT2lVY3JMMVNUL1pNNW9LNHl6dnBBZ01CQUFHamVEQjJNQjBHQTFVZERnUVdCQlJJWUR3VkhmbkRwc3VlR2ZQWWthUnozTCtEVVRBUEJnTlZIUk1CQWY4RUJUQURBUUgvTUI4R0ExVWRJd1FZTUJhQUZHZUt1ckxxU0J4NjlUdG9OeWR5QnV1Ulk4dFRNQk1HQTFVZElBUU1NQW93Q0FZR0tvVndUZ0VCTUE0R0ExVWREd0VCL3dRRUF3SUJCakFOQmdrcWhraUc5dzBCQVEwRkFBT0NBZ0VBdUo0ZkZ3amdEYnNPMFMwbE51Tmw2UXFiaWR3Njhiakh4RnE4aXNwVVJnTFpIOXVWNWU4U25FUnp0dUNPUklXTDF5UGV2d2xyWWVlMjRqN2xiVXAydjZVZmdyWWMvY0pzaU1OcmhmZFpkZEIwWWNMdGVqN0hhR3hjZWkyamZFbkhNTnB4VkdLUmU3dmdNVUxhdTEvNmp1ZCtJRVI5S1RyNTc0MFMxUlozMkUvMkVtVjY5QWR5MUt2TXNtbERGRmd3Rk1pQWRSeWhFeldpOGptVGozZnErN3dQWUUvOXQ1RXYyMXNwSzMzUGVTekdHd0t6eUxrcERsdEJaTVJSVU0va1EwdzlVcHhQTTBKdG96bldxMGVOamhUTUVrMTRCYWVBZTBwSVQ0Wm53Mmt5SXJFQ1hLaWFPU1pPZWhkbzNmZVVLclBkREhsMjRYSG9NZVhqQ0F0eCtETFd2aGRhaWd3RVF6d2NhaFl3UkdrMWJQcG8xQzBYSThzVDBScXNoTXlLdk9GODZVWnQ3blJqbS9KUDBuenR2Tk0vNHdjMld4TllMZUhpRWNoS2ZpWnVBZm5oQ21MYlN5N0s0WlQ0ODhGUTFtZThpb2ExRHltcWVoa3BsUjMyUTlmclJZSko5NmluUFM1SU5PU3lTRVBYbW9LWXJxSzc3UTlwVUtveUtITkJoTjJGSXpGSXpRZU9yQnJMSWxRREJiOVAzSEphKzdhMWtLdUV2aFlGK1NDVDZ5MTVWeUxkSnpoZTVkRFFJZnJkbmhWbmZ2bDZOcWFvRjVOVFRaY2k3enVJaEJmSzVCNFlWSXY0RWVlaWFOSC9IaGVrVFFSc3FXTWFOMnlBQSt1NmttTXBqK1dXcFNJZWMrWEpjQkRwV05sYXNEZlYvV0hzVFY5MkkvNFZUWVk9PC9YNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+PC9YNTA5RGF0YT48L0tleUluZm8+PE9iamVjdD48YmFua0lkU2lnbmVkRGF0YSB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy5iYW5raWQuY29tL3NpZ25hdHVyZS92MS4wLjAvdHlwZXMiIElkPSJiaWRTaWduZWREYXRhIj48c3J2SW5mbz48bmFtZT5ZMjQ5UTBkSklGTjJaWEpwWjJVZ1FVSWdYQ3NnVTJOeWFYWmxMRzVoYldVOVUyTnlhWFpsTEhObGNtbGhiRTUxYldKbGNqMDFOVFl6TXpjeU1Ua3hMRzg5VTNkbFpHSmhibXNnUVVJZ0tIQjFZbXdwTEdNOVUwVT08L25hbWU+PG5vbmNlPjJnWWt1cEcvMGdJbE5kclhvKzFQbzNhU0EyND08L25vbmNlPjxkaXNwbGF5TmFtZT5VMk55YVhabDwvZGlzcGxheU5hbWU+PC9zcnZJbmZvPjxjbGllbnRJbmZvPjxmdW5jSWQ+SWRlbnRpZmljYXRpb248L2Z1bmNJZD48dmVyc2lvbj5OeTR4T1M0dzwvdmVyc2lvbj48ZW52PjxhaT48dHlwZT5TVTlUPC90eXBlPjxkZXZpY2VJbmZvPk1UUXVNZz09PC9kZXZpY2VJbmZvPjx1aGk+dmkxWEJpR080a0ordDMzTTRLbkpLL015UWJjPTwvdWhpPjxmc2liPjA8L2ZzaWI+PHV0Yj5jczE8L3V0Yj48cmVxdWlyZW1lbnQ+PGNvbmRpdGlvbj48dHlwZT5BbGxvd0ZpbmdlcnByaW50PC90eXBlPjx2YWx1ZT55ZXM8L3ZhbHVlPjwvY29uZGl0aW9uPjxjb25kaXRpb24+PHR5cGU+Q2VydGlmaWNhdGVQb2xpY2llczwvdHlwZT48dmFsdWU+MS4yLjc1Mi43OC4xLjU8L3ZhbHVlPjwvY29uZGl0aW9uPjwvcmVxdWlyZW1lbnQ+PHVhdXRoPnB3PC91YXV0aD48dG9rZW4+dG9rZW4tbm90LXVzZWQ8L3Rva2VuPjwvYWk+PC9lbnY+PC9jbGllbnRJbmZvPjwvYmFua0lkU2lnbmVkRGF0YT48L09iamVjdD48L1NpZ25hdHVyZT4=



Online Certificate Status Protocol (OCSP) Response:
  

MIIH3AoBAKCCB9UwggfRBgkrBgEFBQcwAQEEggfCMIIHvjCCAU2hgaUwgaIxCzAJBgNVBAYTAlNFMTMwMQYDVQQKDCpMw6Ruc2bDtnJzw6RrcmluZ2FyIEJhbmsgQWt0aWVib2xhZyAocHVibCkxEzARBgNVBAUTCjUxNjQwMTk4NzgxSTBHBgNVBAMMQEzDpG5zZsO2cnPDpGtyaW5nYXIgQmFuayBDdXN0b21lciBDQTMgdjEgZm9yIEJhbmtJRCBPQ1NQIFNpZ25pbmcYDzIwMjEwMjA5MTI1MTU3WjBcMFowQTAJBgUrDgMCGgUABBShCe2TeJhFnFU8Wp45Ntc896JzbAQUM6xGpTl2O7Cu33Leo+JWD3StVSgCCCfhRZ41rB7sgAAYDzIwMjEwMjA5MTI1MTU3WqECMAChNDAyMDAGCSsGAQUFBzABAgEB/wQgke7Tdz7fIq0Jz8AUSUrCJPPFpFYeQk8Nu7P72hCvUMkwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADggEBABY4ExKcPsatjIMFYfX0txFEXkgBj0SIRsSn6r89x7aQGka++owZzuvzsu6tboexMQek1rSJVWi5Do+Bw0exl2OoiPfIIYcK5K6kJF/aMBp6QjFaMiYt4kvsMu3sZNiX8Qckc4kA/H5PhQhQNXueD2/oLpWwN4u0YJ6Njfwj2vTlpRIbr8umvsxe5vVjXXDJlgSwNCltiru+aWu8qG9qU/8u39bVlXSCtVO4aX7Gg4MhFng6hgtL59iQkHF/tfRVJYJS4G+fr3pngJc8Gfh1v5YeNn8Q26b4Iym05ZzpBHriYYAV/5qyahZvF9O4L4ewSEpuOh600H9djE0NcT1G8IOgggVVMIIFUTCCBU0wggM1oAMCAQICCDRRab5cU+nqMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMIGVMQswCQYDVQQGEwJTRTEzMDEGA1UECgwqTMOkbnNmw7Zyc8Oka3JpbmdhciBCYW5rIEFrdGllYm9sYWcgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MTY0MDE5ODc4MTwwOgYDVQQDDDNMw6Ruc2bDtnJzw6RrcmluZ2FyIEJhbmsgQ3VzdG9tZXIgQ0EzIHYxIGZvciBCYW5rSUQwHhcNMjAxMTA4MjMwMDAwWhcNMjEwNTA5MjE1OTU5WjCBojELMAkGA1UEBhMCU0UxMzAxBgNVBAoMKkzDpG5zZsO2cnPDpGtyaW5nYXIgQmFuayBBa3RpZWJvbGFnIChwdWJsKTETMBEGA1UEBRMKNTE2NDAxOTg3ODFJMEcGA1UEAwxATMOkbnNmw7Zyc8Oka3JpbmdhciBCYW5rIEN1c3RvbWVyIENBMyB2MSBmb3IgQmFua0lEIE9DU1AgU2lnbmluZzCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAJwVdVYzR4oFg2+k6PiPcu3WUTW2/OY9FctgKqF+xYyyWSDH+QkyU9G5CodM+OtKHJcc215ub8JhKz19xx6BBYHl5W2IYJG/Go5a5F7ecvrsghT02lKMbnkb6e0op4eIqGdCiLnLik7Xaz4qMQdlv57fyfSxwIhy3NTcKeqnVb+1Tqx7oropQm4wtxWcc6SQE6yXBYM1FozdZWR+XRnqXcgzXE71UgHHasgmcO1cVKA8iiUT+8iwfgzpgHb1M26GxEr6BAIYGxxdb8p0CRmJ/1Pc0L3Io/Sj2WuqJjMhGCvLDNoSmTiy/OQGBB5ixj5LkSBuRpiOe2zgpGAxi+Y1b9sCAwEAAaOBkTCBjjATBgNVHSAEDDAKMAgGBiqFcE4BATAWBgNVHSUBAf8EDDAKBggrBgEFBQcDCTAOBgNVHQ8BAf8EBAMCBkAwDwYJKwYBBQUHMAEFBAIFADAfBgNVHSMEGDAWgBQzrEalOXY7sK7fct6j4lYPdK1VKDAdBgNVHQ4EFgQUxoH+6DM/Om57AlicbgFj1m5pUocwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBAGhrS5MtZt2ECVMIKAGTdoHl/9UWyspnr8BKPy+6Sk69uCVfjf1n47WPKR3KuCg+7mFP6zWR8NIuSIuw+0zkE/+A0K11wSfVBTzkBwXp2LD3qITgKfe5diTNMxVg+pm8m8O4akhf2Zdd95GFV9lmyMnsbRQ+4p9IwCRJSLLzXu7xwP1Owry7zGkaj6ckn1WpdKSLkkMtaEf+ry5QzXr+A88c41w/xGzRO/L3NXV21hrtzwYdydl/3wyEp8MbXMFJaYebDH0nYolNpKPBR+GrGKjMBAMZZClOk7fern1YPfHI4ULdA6Y6exxi8TzcB86/QtAppcc2i+v0TV0OYXjd+U+0xeMbmrkbRjd1mmMcUGyLU2c5J29XaFKyt2E1nAHM++Z/J8lpVH7N7JpNW0NbGxfqTse5LoEq+mRoGCKDdVTUocIKFROZSq0ZV4ZXGHNY4jAY7Z8ReH8MtCyEnDf8S6XYpJn/s3v2yQ+HzBYxD+iOOceOj/4Gg0C00YRZ6u7URICSLFeHXWcDDoewQUuodXqYauhxJj6xoAP8GBQsAKt0m+q6gkyQIF1QWQH9JsNtXnY2fznOpm6OOrlNgzDsJuQdKiKmp9NQSyyoN4fp4iFtzO0iITaVqIWnOWo1SvgVzUChnAAYAMy4GarTda8uVv8vkII0KNjnHuyfIUtRLNax



      

    

		2021-02-09 12:52:02.942366 UTC ±7 ms		2021-02-09 12:26:47.957011 UTC		
      85.230.122.22
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.18363
      
    		
      
        The party Mattias Bokenblom (MB) opened the document in Scrive eSign’s online interface to sign documents.
      

    

		2021-02-09 12:53:36.868768 UTC ±8 ms		2021-02-09 12:26:47.957011 UTC		
      85.230.122.22
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.18363
      
    		
      
        The party Mattias Bokenblom (MB) opened the document in Scrive eSign’s online interface to sign documents.
      

    

		2021-02-09 12:53:49.373589 UTC ±8 ms		2021-02-09 12:26:47.957011 UTC		
      91.192.254.197
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.18363
      
    		
      
        The party Mattias Bokenblom (MB) opened the document in Scrive eSign’s online interface to sign documents.
      

    

		2021-02-09 12:54:52.635229 UTC ±8 ms		2021-02-09 12:26:47.957011 UTC		
      91.192.254.197
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.18363
      
    		
      
        The party Mattias Bokenblom (MB) opened the document in Scrive eSign’s online interface to sign documents.
      

    

		2021-02-09 12:57:44.918654 UTC ±9 ms		2021-02-09 12:26:47.957011 UTC		
      85.230.122.22
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.18363
      
    		
      
        The party Mattias Bokenblom (MB) opened the document in Scrive eSign’s online interface to sign documents.
      

    

		2021-02-09 12:57:44.921038 UTC ±9 ms		2021-02-09 12:26:47.957011 UTC		
      85.230.122.22
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.18363
      
    		
      
        The party Mattias Bokenblom (MB) opened the document in Scrive eSign’s online interface to sign documents.
      

    

		2021-02-09 12:59:13.194768 UTC ±9 ms		2021-02-09 12:26:47.957011 UTC		
      85.230.122.22
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.18363
      
    		
      
        The party Mattias Bokenblom (MB) opened the document in Scrive eSign’s online interface to sign documents.
      

    

		2021-02-09 13:00:16.876511 UTC ±9 ms		2021-02-09 12:26:47.957011 UTC		
      85.230.122.22
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.18363
      
    		
      
        The party Mattias Bokenblom (MB) opened the document in Scrive eSign’s online interface to sign documents.
      

    

		2021-02-09 13:34:19.232342 UTC ±2 ms		2021-02-09 13:26:49.902565 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign’s external email delivery system reported that the invitation sent to cingelstam@gmail.com was opened.
      

    

		2021-02-09 13:34:23.721689 UTC ±2 ms		2021-02-09 13:26:49.902565 UTC		
      90.235.55.199
      
        Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.2 Mobile/15E148 Safari/604.1
      
    		
      
        The party Catrina Ingelstam (CI) opened the view to verify their identity before viewing the document.
      

    

		2021-02-09 13:34:40.787514 UTC ±2 ms		2021-02-09 13:26:49.902565 UTC		
      90.235.55.199
      
        Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.2 Mobile/15E148 Safari/604.1
      
    		
      
        Catrina Ingelstam (CI) verified their SwedishBankID identity through CGI  to access the document. 




Data returned from CGI:
  
Name: CATRINA INGELSTAM
    
ID number: 
  196101200027

  
  
  
  
  
    
IP: 90.235.55.199
  
  
  
  
  
  





Signature: 
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Online Certificate Status Protocol (OCSP) Response:
  

MIIHYAoBAKCCB1kwggdVBgkrBgEFBQcwAQEEggdGMIIHQjCCASOhfDB6MQswCQYDVQQGEwJTRTEbMBkGA1UECgwSU3dlZGJhbmsgQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMTc3NzUzMTkwNwYDVQQDDDBTd2VkYmFuayBDdXN0b21lciBDQTMgdjEgZm9yIEJhbmtJRCBPQ1NQIFNpZ25pbmcYDzIwMjEwMjA5MTMzNDQxWjBcMFowQTAJBgUrDgMCGgUABBTaHcRc6oZJylJO+e3rt+UyJtpuqAQUd6QI1q69dCP4A8PX2V5o+CBtwjICCE6zB2KJuJsigAAYDzIwMjEwMjA5MTMzNDQxWqECMAChNDAyMDAGCSsGAQUFBzABAgEB/wQggNbqwwaOsJQFcVGo5OifyIqGUMQYmAejv4QR924M+CgwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADggEBAIUaQU0dKwLLVjk7pweDUgUEZ9FNfad0kc61aeCTvboEwtUkZn5/j4aVVM3W10n7h7IJLk9OELuIoItSKHzNS19PEuoERxmBd5MloRD5vG5uy31NNVxGV/3wjYBKc2oUjFlRutFM8NOD7bVPaOgACmvP9wGyCBhGaquW0ggpL8LYpTAaikWta7Oh9nnrRYH2GeCHK5ndn78HlD3ZSNkwcYzSIiEPcfNGkbwFEELyorNhOZfuHyfYTukCUCCZfK33o38PARP0hcshe2LWRVeQQhknzQJWNDC7EJlADnoSQu+sTP/wjj6LC/eKQv4vrnc9BZ79TZwTtGgJq2rWzCLqyX6gggUDMIIE/zCCBPswggLjoAMCAQICCBZpHv6ANUPAMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMG0xCzAJBgNVBAYTAlNFMRswGQYDVQQKDBJTd2VkYmFuayBBQiAocHVibCkxEzARBgNVBAUTCjUwMjAxNzc3NTMxLDAqBgNVBAMMI1N3ZWRiYW5rIEN1c3RvbWVyIENBMyB2MSBmb3IgQmFua0lEMB4XDTIwMTEwODIzMDAwMFoXDTIxMDUwOTIxNTk1OVowejELMAkGA1UEBhMCU0UxGzAZBgNVBAoMElN3ZWRiYW5rIEFCIChwdWJsKTETMBEGA1UEBRMKNTAyMDE3Nzc1MzE5MDcGA1UEAwwwU3dlZGJhbmsgQ3VzdG9tZXIgQ0EzIHYxIGZvciBCYW5rSUQgT0NTUCBTaWduaW5nMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAzybUobr4cx7S9AGWBzf+Uw6IMBSwp/P9EXxC0eS1Qo0Q3aQLZH79sWWFg2HDb+Edii6HPiwqkZ3x0BjeDjk2KlAx40W/LWnmLu1Gwbu7/ptiRT3IyEYM20jlEjcicZp1p9Y5RPoO9cE5m6YObhgN3PELmjEs9rgiPJJ2hf6Swy4XTsv1ZABbRmXbFSefFHTWEm7mO9dPO4JgOD5JCr3DEyUPIABiot8eWOOck3w1lKYDLOR25RR8gAJHGNZ0V0UKWTWE0zIiylOqG/9DCUwGDCrhxWB3GIHlUDCvq0jL6ngUSrlo4JukMBR9tdJOrzRZSSrEyDr4B08P3uaw2+OXcQIDAQABo4GRMIGOMBMGA1UdIAQMMAowCAYGKoVwTgEBMBYGA1UdJQEB/wQMMAoGCCsGAQUFBwMJMA4GA1UdDwEB/wQEAwIGQDAPBgkrBgEFBQcwAQUEAgUAMB8GA1UdIwQYMBaAFHekCNauvXQj+APD19leaPggbcIyMB0GA1UdDgQWBBQlxA1lBb1WTxnVsEBLG3KvffT3rTANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAWxhFyFS2cynZWYs94/XUbd5nDfsgZeBt3Rgg08mVVtlXjYVhKKYTj6OKuGn7FA4azUk3ChJTQLYK0X9J2skKhCRnBW5uVWBH6G20Z18587LSIU9IwY2N3/Up6l9DuGEvp6o9xUMQY/Ld9vTR/rW5LuXslGQh/S3gNnfIwM/mH/uv7ctRvHbnGatVC2k3k29TW8KGbJy7Hp62MizAksK5lFhnvSh1QiNZrTKBl83ESXq7i/zPsGYfTWDdtC66CUAOZVGkDoINfaKrc01L2phLV09JzIkv3cStujWTN4vfTOP/Y9GsrJaq/IyImOyBZZEekzt7C74k8ZGmBrq7oFFNYAeKqtnGR/saekPShvUAvV1m6Uc5eqiDrRB3CkyDzANCdpz4vvpeidw75utUY5uOr3zSd3eprbKbOcxjpQ+rUaBtGYrcvd0cNiYapvXxYUZfpjazO1Us83uSypU1hMcCEXuRb1VD3xDOdoZ3MCvGRgXkDeQswqulKXfUoNuvTLeLDgDfq2ENMZEtJhk993VeQU9iVvOjI7LZ629NJ1r6WH0jq+HmScBL3YmGrVOh5bCIsiYJAfsxNl7LMy3PVDfI44vrrNeRdxyIwjeKqCDfyp/5gMl14DsFHUfnlja5R2Ts/vTejvVs80ZzLK4wm+y/bKLvFTckhWcO7m8PNCoaLSo=



      

    

		2021-02-09 13:34:41.33778 UTC ±2 ms		2021-02-09 13:26:49.902565 UTC		
      90.235.55.199
      
        Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.2 Mobile/15E148 Safari/604.1
      
    		
      
        The party Catrina Ingelstam (CI) opened the document in Scrive eSign’s online interface to sign documents.
      

    

		2021-02-09 13:35:58.537172 UTC ±2 ms		2021-02-09 13:26:49.902565 UTC		
      82.209.141.158
      
        Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.2 Mobile/15E148 Safari/604.1
      
    		
      
        The signatory Catrina Ingelstam (CI) signed in the signature box “Signatur 6”.



The box’s placement in the Main Document:		Page		X		Y

		97		0.622		0.327




      

    

		2021-02-09 13:36:09.83765 UTC ±2 ms		2021-02-09 13:26:49.902565 UTC		
      82.209.141.158
      
        Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.2 Mobile/15E148 Safari/604.1
      
    		
      
        The document was signed by Catrina Ingelstam (CI) using SwedishBankID through CGI as the authentication method. 




The text signed in the SwedishBankID client was:


Jag signerar dokumentet "KIAB Årsredovisning 2020" med transaktionsnummer 9222115557441631261.






Data returned from CGI:
  
Name: CATRINA INGELSTAM
  
ID number: 
  196101200027

  
IP: 82.209.141.158














Signature: 


  PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiIHN0YW5kYWxvbmU9Im5vIj8+PFNpZ25hdHVyZSB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC8wOS94bWxkc2lnIyI+PFNpZ25lZEluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiPjxDYW5vbmljYWxpemF0aW9uTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvVFIvMjAwMS9SRUMteG1sLWMxNG4tMjAwMTAzMTUiPjwvQ2Fub25pY2FsaXphdGlvbk1ldGhvZD48U2lnbmF0dXJlTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMS8wNC94bWxkc2lnLW1vcmUjcnNhLXNoYTI1NiI+PC9TaWduYXR1cmVNZXRob2Q+PFJlZmVyZW5jZSBUeXBlPSJodHRwOi8vd3d3LmJhbmtpZC5jb20vc2lnbmF0dXJlL3YxLjAuMC90eXBlcyIgVVJJPSIjYmlkU2lnbmVkRGF0YSI+PFRyYW5zZm9ybXM+PFRyYW5zZm9ybSBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnL1RSLzIwMDEvUkVDLXhtbC1jMTRuLTIwMDEwMzE1Ij48L1RyYW5zZm9ybT48L1RyYW5zZm9ybXM+PERpZ2VzdE1ldGhvZCBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDEvMDQveG1sZW5jI3NoYTI1NiI+PC9EaWdlc3RNZXRob2Q+PERpZ2VzdFZhbHVlPkFHcFhFRE9oNjRIZjVRaFc1b3RtWVpKNzZtZW4vc2ZBR3NwaFZybms1WUk9PC9EaWdlc3RWYWx1ZT48L1JlZmVyZW5jZT48UmVmZXJlbmNlIFVSST0iI2JpZEtleUluZm8iPjxUcmFuc2Zvcm1zPjxUcmFuc2Zvcm0gQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy9UUi8yMDAxL1JFQy14bWwtYzE0bi0yMDAxMDMxNSI+PC9UcmFuc2Zvcm0+PC9UcmFuc2Zvcm1zPjxEaWdlc3RNZXRob2QgQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAxLzA0L3htbGVuYyNzaGEyNTYiPjwvRGlnZXN0TWV0aG9kPjxEaWdlc3RWYWx1ZT5tUVJGSmRyRUVuOVNEMnJvWmtGV2FTQWo3dTBDUmY4YXRWN09ZRWxUc0ZzPTwvRGlnZXN0VmFsdWU+PC9SZWZlcmVuY2U+PC9TaWduZWRJbmZvPjxTaWduYXR1cmVWYWx1ZT5DZU5sTWU0S2cyUVZ2U1k2U1h3ekRWYWFWK2MrZ05YODU4Tzh5VlJ4U3R0OEJDWUhic0YyYlg1ZHgvcGlJOWJBMDJTZ3JSQWRVWnZ6TFNsT2FlZEVSbzZlNG5ibFpUR2s5c3Q5TGhZczRZNE5YaHJOOEF4ejZxL0JaQnhYNnAya1NsZHZYdkhYa2c5dnpzTHpmdFVrTTlPK0pMRjhQbkdLdGpLNDVxNXhlUDlPcUZmZFVJMG0wdzhlWUtxR0xRZGVZc3pZUGdXYnB2Skh0Vnk1TlY3RWlQeUF5Y1NyNWtGVk10WGN3OER1NFpjMERqY2Z2YU9SdXhzS3dSSGJLQkpYOGRHbkVnR0tScDVTa3JsRFB4Rjh5RkZjMTVPR1dNN2ZxaTFWcnJ0a0N3dEVERWs3aEJEN2lMUWZ4dUg2VXp2VWFhY2F3cDlwWEwrRndjbERmVTRCL0E9PTwvU2lnbmF0dXJlVmFsdWU+PEtleUluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiIElkPSJiaWRLZXlJbmZvIj48WDUwOURhdGE+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGVkRDQ0F6eWdBd0lCQWdJSUJWeU0rRzhPZWhjd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRUxCUUF3YlRFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1UwVXhHekFaQmdOVkJBb01FbE4zWldSaVlXNXJJRUZDSUNod2RXSnNLVEVUTUJFR0ExVUVCUk1LTlRBeU1ERTNOemMxTXpFc01Db0dBMVVFQXd3alUzZGxaR0poYm1zZ1EzVnpkRzl0WlhJZ1EwRXpJSFl4SUdadmNpQkNZVzVyU1VRd0hoY05NVGt3T0RFME1qSXdNREF3V2hjTk1qSXdPREUxTWpFMU9UVTVXakNCdmpFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1UwVXhHekFaQmdOVkJBb01FbE4zWldSaVlXNXJJRUZDSUNod2RXSnNLVEVTTUJBR0ExVUVCQXdKU1U1SFJVeFRWRUZOTVJBd0RnWURWUVFxREFkRFFWUlNTVTVCTVJVd0V3WURWUVFGRXd3eE9UWXhNREV5TURBd01qY3hPVEEzQmdOVkJDa01NQ2d4T1RBNE1UVWdNVFF1TWpVcElFTkJWRkpKVGtFZ1NVNUhSVXhUVkVGTklDMGdUVzlpYVd4MElFSmhibXRKUkRFYU1CZ0dBMVVFQXd3UlEwRlVVa2xPUVNCSlRrZEZURk5VUVUwd2dnRWlNQTBHQ1NxR1NJYjNEUUVCQVFVQUE0SUJEd0F3Z2dFS0FvSUJBUUNnZUE5MXl0M0U0WVdLanZMQ2xUYlNLSzF0Mlhla2VpbGpTcGw5UnhSZDRnT3FkY2RNNEIvUk1ScXBrV3RDMmh0bUpHTWN5a2hTR25mUHBQamhGSjMrWUdmMEswNFVpUUJvaU10OCtFb1JlK2FTSEhyNE1xUkNUbW9nVFg0NEtnNERtRkU2MU1obllSY2kzOW5NNUFnMzE3dnF1cnd5UmRQWmVEdC8wbjhBUE5EOUE5MlNGc3dTUmo5YWVNMk9yUE1wWmRteEY2bjFMSHNPbWZyWVdQUnpnZWJQTm1MRnB2WFRWU0oxb2h4VDVsaENWa3lWWlRCWkNNUEduTTg1cGFMQlEycFBVbzBqekYrNUVJRG5YaVB4Ri96Sk12YjNrSzBTNE1hUDR4TGFybVplMDFpNnRGMXZmRzY4M2c5RjY1RmIyeTY1VlQ3bmJrK21WOHdTTzZGUkFnTUJBQUdqZ2FVd2dhSXdPd1lJS3dZQkJRVUhBUUVFTHpBdE1Dc0dDQ3NHQVFVRkJ6QUJoaDlvZEhSd09pOHZiMk56Y0M1eVpYWnZZMkYwYVc5dWMzUmhkSFZ6TG5ObE1CTUdBMVVkSUFRTU1Bb3dDQVlHS29Wd1RnRUZNQTRHQTFVZER3RUIvd1FFQXdJR1FEQWZCZ05WSFNNRUdEQVdnQlIzcEFqV3JyMTBJL2dEdzlmWlhtajRJRzNDTWpBZEJnTlZIUTRFRmdRVVJDOEdQeE5Gc3VYMmZ5UW9vc3JJd2QzT0hUWXdEUVlKS29aSWh2Y05BUUVMQlFBRGdnSUJBQnhlZ00vQnBaVjVLdjdvb2dkUFlHcGJ3bHRTRWhXRTJPTUhDNWoxSEVlUzhvSGtpSlpTM3pMNmM0NUZzYVhwMjZac0VZMWNzWDROc3ZsQUV0YisxWGNIUlYrODVDelJNZysvSWw5UnArMWx2b2VXQktDR2xyUlhPTWZKU3ZlbmJXQnRvM0lOd1g5UFVOenVDSDB0WE1JS1gyMzc0V2pWK0FwejhNaDFxcDNOQ3JCQkQ1bkFnY1RYWlEwYmZ0VVJUSzFPSTFVTlhvUENTL3pPaExhSk9zQm9IOUJCN1JnaWZHQ3dqTWc5UmRlMGsxR3pOQ2RPcW1pc2c1dHQ2Q1BDMlU2b0xReVNxdDN0YzJjV0FpbzJINVYvNVJhYlRBT05DRi9kY1pLWGdGZVlyK1Q3NFltb1hyTXFtMkF0TitxNGlVN0lRVHBsVGVVMHA2TjRSdEs4NVcxV1dvSjBiclgyNUlmRW5zbDNNLyt6cmNpWW5sN000Q1hXVnB2SHhHblV3Vjd5bWJGMXZPV2hnTUU0Zk5FSHlFYm9wTkVvY3o1OTZnVEZMTEpKejE5MDVmdU9mM2NScForOVBxZFhtNFRhQXVSZUV0dk9SU2tkYXRVenJsL1ExUkhFQ0FMaldtcXdwdEZscU5yd2NCeTRqNW4vRXFNRlpVUXByNmFRQ3lMRUpwYnJQcGJOaFVZUmp6K2I0ZVJoalcxb2FJdmszb2E1ZzIvSzIzT2p5ZGhQZFhUNHdLNVJpQzdGL0p2R2dYRDhJcXdoQUV1QVgxWlZKd29KTVM3Qy9GQkF1dC9PNGIvYWE5Wk02Nm1pOEpJemc4UG5oZy9ZZTh2c1FrYUI5c0lNZXFCOUQyVlc5Ry93bWpucDZrbzE0NTQ5MDNiV1ErdDEveXpQSU1CU0FkZkU8L1g1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT48WDUwOUNlcnRpZmljYXRlPk1JSUZ5akNDQTdLZ0F3SUJBZ0lJTm1SZlR3dndzMkV3RFFZSktvWklodmNOQVFFTkJRQXdZekVMTUFrR0ExVUVCaE1DVTBVeEd6QVpCZ05WQkFvTUVsTjNaV1JpWVc1cklFRkNJQ2h3ZFdKc0tURVRNQkVHQTFVRUJSTUtOVEF5TURFM056YzFNekVpTUNBR0ExVUVBd3daVTNkbFpHSmhibXNnUTBFZ2RqRWdabTl5SUVKaGJtdEpSREFlRncweE1qRXlNVE13T1RFNE1ERmFGdzB6TkRFeU1ERXdPVEU0TURGYU1HMHhDekFKQmdOVkJBWVRBbE5GTVJzd0dRWURWUVFLREJKVGQyVmtZbUZ1YXlCQlFpQW9jSFZpYkNreEV6QVJCZ05WQkFVVENqVXdNakF4TnpjM05UTXhMREFxQmdOVkJBTU1JMU4zWldSaVlXNXJJRU4xYzNSdmJXVnlJRU5CTXlCMk1TQm1iM0lnUW1GdWEwbEVNSUlDSWpBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQU9DQWc4QU1JSUNDZ0tDQWdFQXhYUVp2ZjMvZ1VkSU9OZGZEUXVCMXA0RjB5U3EySk5Wc3MvTVZNVjZqcXRyaThsM0F5TC8xbUE0V1JsZU43dGtja0ZvVGlrTVlKYTc2Z2x1TFJmZjNINkNDTko4WFd4WWh5bFlnOHN3QXRncUx3ZjcvSzRvUHpEa3I0T1BIWXBodzBON25tdTJsaEJSQXduV3ZoNm5hd25aSjhKSnVVelpzdXFBVWZSMmlURmU0dVJKSmZZM3ZubTB0UVlBdU5yU2tialNRZVlvbXo3eEVxSjMyb0NFNm44VEZ1RHgzdEwzRUxITVgxOWhuTytra3IxVVlkbFFIa0wvczRIcjZoUW1QNC9nUnduMXRDc3hnVzh4ajZhMmZrQ3FDdURvWGsrZTZjbnpnOUpWQllSMFV4ZHYvcHMzbThlOEZUS0hvaEc4R1ltNW5BQTF6dlhGK21nOW1sZ1hIcGE2QVllY3YrYU1sYnYxa3A0Zzhrc1MzMEFVY1Vobk1XTC9idnk0MU1zQ09TR3R2T2YvZFU5UGtScTlwcW5vZEV5OTkxTUtNcUxTdnBYcUFqd2R2NnpOTmhUSFhQdUtpTzl5NW5MdlBRbnRhSkZ2L2VpZU1RTHZUTU1KRzdTT1lpc0dCUTJtLzJhM2VJckVtaFd3ZjZjd0QydFVIY0dPOEN6RXNOZ2VGNTNweGdOc0w1cU5SOFpMNWZ5UVV5N1VnZzBsVGhKQWRZaTJ6N24xeUh0b0ZnVEk3YzZYMjJlbmxTajA4eHlSbnRneTNONGdBOFVDdzVIN0RQZmJDZU9rQS84YXFXNWtyMmhCOUF4YzVYUmlGdGVObGxUcC9hNUx1emlwSjlLNElCUkVONDZuViszVkhKWUpZQXIwbXMyblV2dzhaZ1ZPQktFTlVEWEcrWjdMcitrQ0F3RUFBYU40TUhZd0hRWURWUjBPQkJZRUZIZWtDTmF1dlhRaitBUEQxOWxlYVBnZ2JjSXlNQThHQTFVZEV3RUIvd1FGTUFNQkFmOHdId1lEVlIwakJCZ3dGb0FVZUQxQktHTTQxN0tGUnJqWStoekk1S1RkMnNNd0V3WURWUjBnQkF3d0NqQUlCZ1lxaFhCT0FRVXdEZ1lEVlIwUEFRSC9CQVFEQWdFR01BMEdDU3FHU0liM0RRRUJEUVVBQTRJQ0FRQkxZUlpBMjAybHJmWHdUVEhXb096N1p4VGlhdlNJMjNhUllFZzdwN1gzRG9IV21CNE5MZ3R1OHdVQnBkOVFmQnc2ZGM3N3VlN1lCSDRQR2tsNWpGUTc2MExLNENvUTZCaVlHTmxRSEF1SFkvdnBjMWJ1QXI3VmRuRFNhZTNIbU02M2dqVkpHSytLUUdkMFBIcU82dlgxaERQeDBSdFdtZjVPakFQQ08wM0NwdkU1ZjV2bWVWMWMxdFlVOFc0anFWTjEzc2lmVWtMSG01YkpQeWNwM3NLRXQzSVoxTktXNmR4bms5WEZMYWR1a0Y0SkM4VnpaM2pPcTBGRUVORFZHWGZGRm4yUHdjbnl5aDc5SGswd1I4cU9TOVpSOGE4UU0vMDgySjdnNkhjQmJuQlYwYW1hS3VKY3FKVDFsOSsrSDlmTmFPaGtoR3JYbFVTenZtNWc1UmJjV1FSOCtSTkYzN3N4TzA3cXFpU25lM1UyVW1rZVo5bFgyS2J4aE5tSloyK1hmaUxHMzdhUlRsT05NRXF4c3pkQ3RraHdKU2ZScVNrZStPTXBCdUxmaXFqTU1wcEJVQkN1RFFQZVEraExyUjBody91dmluTTc2K1QzTTBZMitUM0tSbCtUWG9OOGd0djBtTU9lV3E5TFRIdm9sZ2UyRVQyK3EzdHBKTUFkRkdxNWJzQkc5d0hDYWg2WWRqSElMSFRkTVNPSGJjTWdQQ0IzajVCQm50UUw3cnNqcGNEemFERU9QbmpGYlZwYjFiNTNVNURNb3ZnUHVaMzg2OFBIaWhHRGpDKzJjUGY5aWtWeTd2YWJpNi8xRlNvMzFoMldMVWY0YXUrT2RSN3UrcXZlRmNBR3lMY0FUMndxcnl0UDVGWkpCRmpDb044VzJhVVFiKzhLMzUvUlZBPT08L1g1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT48WDUwOUNlcnRpZmljYXRlPk1JSUZ3RENDQTZpZ0F3SUJBZ0lJQTdzTFFURWh6dW93RFFZSktvWklodmNOQVFFTkJRQXdZekVrTUNJR0ExVUVDZ3diUm1sdVlXNXphV1ZzYkNCSlJDMVVaV3R1YVdzZ1FrbEVJRUZDTVI4d0hRWURWUVFMREJaQ1lXNXJTVVFnVFdWdFltVnlJRUpoYm10eklFTkJNUm93R0FZRFZRUUREQkZDWVc1clNVUWdVbTl2ZENCRFFTQjJNVEFlRncweE1qRXlNRGN4TWpNeU16WmFGdzB6TkRFeU16RXhNak15TXpaYU1HTXhDekFKQmdOVkJBWVRBbE5GTVJzd0dRWURWUVFLREJKVGQyVmtZbUZ1YXlCQlFpQW9jSFZpYkNreEV6QVJCZ05WQkFVVENqVXdNakF4TnpjM05UTXhJakFnQmdOVkJBTU1HVk4zWldSaVlXNXJJRU5CSUhZeElHWnZjaUJDWVc1clNVUXdnZ0lpTUEwR0NTcUdTSWIzRFFFQkFRVUFBNElDRHdBd2dnSUtBb0lDQVFEYW5TZStickpyMmt2L3VwZlZRN2VwR3lBQlgxN2pjU3lkYmhZVlFYYUdzTkZiODFGQkorYXB4VTkvMWFKWWNCK0hpREQxcnoySHRwUlpFekxsVHJCNUJ5KzlsQWZhSzFkd2lkUGdTNExacnNQL3RkdlNTMjVyR0Ftc0EzSGl1WDJRSklQOHpqMGtIM0xYMzdmZ2RkMzM4eHB4VmVucEhVcTVEbXJRTytkZk5PQlNRR1NESk1ScGpxTnhFNVl5ZGREWUpwVWMxMHlYWjZtYkR4Qm9oaEhZeWR1UUtWMVlNelRwcHdMbWFUS0FVdUc5cDNKZ2ZHZlV5Q3ovZ3NURlZvYTVsVlVUR1RRekxJOGVFWDdHYWVpZ1h3UlVzR0xwYUtRUStsNTZ3YWdyT0tzU3FZaDNTYlZFK01TazJwMzJObGUxaGovWFlFQ3RVTXhuVldXa3BRUUQ5ZGNUWnhNWEZLNzcwd2FqNytrQWJLUDJqNmlQM2FIaW1acWpwRWtRMkxCV1c5UitWS3VBQ21KZlRXL25wWmsyVnpJeERIQ0NIcTh0MWN3dVRUUzB2Z0xvRmdYSXBoeWhXSWNRZVQ2YUxObVQwZVBCSGNjcE11UjZQb0d4SGVXMVM0TFNPQXhGQTBDMktDNnp5SVF2MjBXUHB0VG9jM2VEVTkyNjd4Sk01TU84MUZwd3VFNmJnUkxnNS96dTVqeGVmL0NNSmZSYzc5Y1JIaFdNWFZ2Rm1GTkVGdUxkV2lVd3ZCWmpRb3ByeWkrb0t2eE8yeDRTeVI5OUVwSUVaa2VmMXkyS1pncSs4UFlZMlkvTTJ3a1VZK0hKd3pod3Vlem52enIyTklXWTJmc1M5cHp2QURvZkV3M1N4ZHNlTXY2SE9sMXJZdFY0NVJrcUV5MW5zRmpXTFFJREFRQUJvM2d3ZGpBZEJnTlZIUTRFRmdRVWVEMUJLR000MTdLRlJyalkraHpJNUtUZDJzTXdEd1lEVlIwVEFRSC9CQVV3QXdFQi96QWZCZ05WSFNNRUdEQVdnQlJuaXJxeTZrZ2NldlU3YURjbmNnYnJrV1BMVXpBVEJnTlZIU0FFRERBS01BZ0dCaXFGY0U0QkFUQU9CZ05WSFE4QkFmOEVCQU1DQVFZd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRU5CUUFEZ2dJQkFBWTNjNm9EZC9RdURqY1BBbWsvaHh0OGVZeU1FemdTNE1VQkRGQUVhSU00NjU3RUtFcDB4VTZKeElGcG9GNS9SZHlXLy9qdlZpcUEzcmJVV1lub0FDejA5b2lDUWdqbmFaSmdIRE9RK3Q2ZytrVjJWbkVKR0dvL1VENnhjbkpDRm1ka0VLd3hnNG5qL2tiMVZSdFBqWml3QUtvMWFSMUNqVlNpOUtFQVVpblF6VzNITW54Q1g5c2M5Wmk4eEVmckJTVmtoMmhVNllKM2lNYjhVVEdXdUcyMkRSQnlkMzRTTUNJMmNRT1lYVnoyTWQ1anpLd01NcktYaWpCWEhtTVNUaEZsUG5HY1J2aHFDdjMyN1drMVNYUE81ejJrWkpFSDU3dFRNajZFMDFIYUZnQ3NnYWp6YU5uWjhqQUU0Sk1IcWxlQTJWV2NIQVhqOG1ySEhHVVZsTHo3VzZSR0F4eXNwT0N4dEp4STFBUU1JUFhkaFpCQjF4NHBvaUd1RFY4TUk3Q0Znd2FuZCsxbG1tN2ttamdZblBSS051R0tPNUN0T0Zmdmw2NTNha3RFY1ViUlNpdzkvdWVtbzVOSTRQWDRzV3pVbTMvYURva1NPR2FUZlJPOHBibWpOQlNpbVdFMjQ1RDQvR3NDckd1UDZFMk12a1VpeFNPQVR4eDdjYXNQcWtsbFZPNnp5TFJXclM3emhBeFFveFI4TnFDblJRb1VvYTkzTzV0Z3NpMUJjU2VuaHJ0U2FDaTNmdlZtWSs2VkhOYjhIUWkvbEduelR0WDNnVkl1REhxVy9qMnE5azJLdDhqeXF4dUhQSUcrSXFsbHMybFNhR3AwT3AzS1hRWWNiOGIrMU1nR3RNaGV6c3JqWk5GTERxdmhKQUoyelYxcmxndVM5V0JXcCtxVzwvWDUwOUNlcnRpZmljYXRlPjwvWDUwOURhdGE+PC9LZXlJbmZvPjxPYmplY3Q+PGJhbmtJZFNpZ25lZERhdGEgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cuYmFua2lkLmNvbS9zaWduYXR1cmUvdjEuMC4wL3R5cGVzIiBJZD0iYmlkU2lnbmVkRGF0YSI+PHVzclZpc2libGVEYXRhIGNoYXJzZXQ9IlVURi04IiB2aXNpYmxlPSJ3eXNpd3lzIj5TbUZuSUhOcFoyNWxjbUZ5SUdSdmEzVnRaVzUwWlhRZ0lrdEpRVUlndzRWeWMzSmxaRzkyYVhOdWFXNW5JREl3TWpBaUlHMWxaQ0IwY21GdWMyRnJkR2x2Ym5OdWRXMXRaWElnT1RJeU1qRXhOVFUxTnpRME1UWXpNVEkyTVM0PTwvdXNyVmlzaWJsZURhdGE+PHNydkluZm8+PG5hbWU+WTI0OVEwZEpJRk4yWlhKcFoyVWdRVUlnWENzZ1UyTnlhWFpsTEc1aGJXVTlVMk55YVhabExITmxjbWxoYkU1MWJXSmxjajAxTlRZek16Y3lNVGt4TEc4OVUzZGxaR0poYm1zZ1FVSWdLSEIxWW13cExHTTlVMFU9PC9uYW1lPjxub25jZT5BVldscGdDQkdPVitMRVFxNng1SU8rZ1F5OEU9PC9ub25jZT48ZGlzcGxheU5hbWU+VTJOeWFYWmw8L2Rpc3BsYXlOYW1lPjwvc3J2SW5mbz48Y2xpZW50SW5mbz48ZnVuY0lkPlNpZ25pbmc8L2Z1bmNJZD48dmVyc2lvbj5OeTR5TVM0dzwvdmVyc2lvbj48ZW52PjxhaT48dHlwZT5TVTlUPC90eXBlPjxkZXZpY2VJbmZvPk1UUXVNdz09PC9kZXZpY2VJbmZvPjx1aGk+Q2IybEYxWTI3b0dxb0pnWlgxN1Y1TmZ4V0ZnPTwvdWhpPjxmc2liPjA8L2ZzaWI+PHV0Yj5jczE8L3V0Yj48cmVxdWlyZW1lbnQ+PGNvbmRpdGlvbj48dHlwZT5BbGxvd0ZpbmdlcnByaW50PC90eXBlPjx2YWx1ZT55ZXM8L3ZhbHVlPjwvY29uZGl0aW9uPjxjb25kaXRpb24+PHR5cGU+Q2VydGlmaWNhdGVQb2xpY2llczwvdHlwZT48dmFsdWU+MS4yLjc1Mi43OC4xLjU8L3ZhbHVlPjwvY29uZGl0aW9uPjwvcmVxdWlyZW1lbnQ+PHVhdXRoPnB3PC91YXV0aD48dG9rZW4+YXV0by1zdGFydC10b2tlbjwvdG9rZW4+PC9haT48L2Vudj48L2NsaWVudEluZm8+PC9iYW5rSWRTaWduZWREYXRhPjwvT2JqZWN0PjwvU2lnbmF0dXJlPg==


Online Certificate Status Protocol (OCSP) Response:
  

MIIHYAoBAKCCB1kwggdVBgkrBgEFBQcwAQEEggdGMIIHQjCCASOhfDB6MQswCQYDVQQGEwJTRTEbMBkGA1UECgwSU3dlZGJhbmsgQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMTc3NzUzMTkwNwYDVQQDDDBTd2VkYmFuayBDdXN0b21lciBDQTMgdjEgZm9yIEJhbmtJRCBPQ1NQIFNpZ25pbmcYDzIwMjEwMjA5MTMzNjEwWjBcMFowQTAJBgUrDgMCGgUABBTaHcRc6oZJylJO+e3rt+UyJtpuqAQUd6QI1q69dCP4A8PX2V5o+CBtwjICCAVcjPhvDnoXgAAYDzIwMjEwMjA5MTMzNjEwWqECMAChNDAyMDAGCSsGAQUFBzABAgEB/wQg4Y0f48JDTNijfpzQu8LS6By3Nd4vqqOBVI9xqjtn0y8wDQYJKoZIhvcNAQEFBQADggEBAIjkGl6g5iEgXmNeMvqWNXJdFeI/k78DGsFIAIIdn5H+XSzAv/OcgaBTFPmSNki6k5UKZqXNBXjYJgR6BkiKpWIhHmEUZHkE1+CnU8KHWZFc61r9fXegU7bLHhRCdPazMEooilCrTE9x2OGQRwYQ+Pf62mQHaEnLzBLEwhehAI+zXFlM4BB0m0LfEDaqwXLL1+0QJDrmdm1MfSGKGpwXOv3nPRc8aNhvm6NSi1Pf5K7WKAOfocG9rEdS4tPYGzQK9gezHudPW0QcZ+dKhu+tcUs47LJpacPfRCDxp/YKKF87NPNrR82h6npBUrl6mrqpiEWdmFauCSd0JFQIYwT3U7ygggUDMIIE/zCCBPswggLjoAMCAQICCBZpHv6ANUPAMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMG0xCzAJBgNVBAYTAlNFMRswGQYDVQQKDBJTd2VkYmFuayBBQiAocHVibCkxEzARBgNVBAUTCjUwMjAxNzc3NTMxLDAqBgNVBAMMI1N3ZWRiYW5rIEN1c3RvbWVyIENBMyB2MSBmb3IgQmFua0lEMB4XDTIwMTEwODIzMDAwMFoXDTIxMDUwOTIxNTk1OVowejELMAkGA1UEBhMCU0UxGzAZBgNVBAoMElN3ZWRiYW5rIEFCIChwdWJsKTETMBEGA1UEBRMKNTAyMDE3Nzc1MzE5MDcGA1UEAwwwU3dlZGJhbmsgQ3VzdG9tZXIgQ0EzIHYxIGZvciBCYW5rSUQgT0NTUCBTaWduaW5nMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAzybUobr4cx7S9AGWBzf+Uw6IMBSwp/P9EXxC0eS1Qo0Q3aQLZH79sWWFg2HDb+Edii6HPiwqkZ3x0BjeDjk2KlAx40W/LWnmLu1Gwbu7/ptiRT3IyEYM20jlEjcicZp1p9Y5RPoO9cE5m6YObhgN3PELmjEs9rgiPJJ2hf6Swy4XTsv1ZABbRmXbFSefFHTWEm7mO9dPO4JgOD5JCr3DEyUPIABiot8eWOOck3w1lKYDLOR25RR8gAJHGNZ0V0UKWTWE0zIiylOqG/9DCUwGDCrhxWB3GIHlUDCvq0jL6ngUSrlo4JukMBR9tdJOrzRZSSrEyDr4B08P3uaw2+OXcQIDAQABo4GRMIGOMBMGA1UdIAQMMAowCAYGKoVwTgEBMBYGA1UdJQEB/wQMMAoGCCsGAQUFBwMJMA4GA1UdDwEB/wQEAwIGQDAPBgkrBgEFBQcwAQUEAgUAMB8GA1UdIwQYMBaAFHekCNauvXQj+APD19leaPggbcIyMB0GA1UdDgQWBBQlxA1lBb1WTxnVsEBLG3KvffT3rTANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAWxhFyFS2cynZWYs94/XUbd5nDfsgZeBt3Rgg08mVVtlXjYVhKKYTj6OKuGn7FA4azUk3ChJTQLYK0X9J2skKhCRnBW5uVWBH6G20Z18587LSIU9IwY2N3/Up6l9DuGEvp6o9xUMQY/Ld9vTR/rW5LuXslGQh/S3gNnfIwM/mH/uv7ctRvHbnGatVC2k3k29TW8KGbJy7Hp62MizAksK5lFhnvSh1QiNZrTKBl83ESXq7i/zPsGYfTWDdtC66CUAOZVGkDoINfaKrc01L2phLV09JzIkv3cStujWTN4vfTOP/Y9GsrJaq/IyImOyBZZEekzt7C74k8ZGmBrq7oFFNYAeKqtnGR/saekPShvUAvV1m6Uc5eqiDrRB3CkyDzANCdpz4vvpeidw75utUY5uOr3zSd3eprbKbOcxjpQ+rUaBtGYrcvd0cNiYapvXxYUZfpjazO1Us83uSypU1hMcCEXuRb1VD3xDOdoZ3MCvGRgXkDeQswqulKXfUoNuvTLeLDgDfq2ENMZEtJhk993VeQU9iVvOjI7LZ629NJ1r6WH0jq+HmScBL3YmGrVOh5bCIsiYJAfsxNl7LMy3PVDfI44vrrNeRdxyIwjeKqCDfyp/5gMl14DsFHUfnlja5R2Ts/vTejvVs80ZzLK4wm+y/bKLvFTckhWcO7m8PNCoaLSo=




      

    

		2021-02-09 14:06:12.363924 UTC ±5 ms		2021-02-09 13:26:49.902565 UTC		
      95.194.34.180
      
        Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.2 Safari/605.1.15
      
    		
      
        The party Erik Langby (EL) opened the view to verify their identity before viewing the document.
      

    

		2021-02-09 14:06:14.727843 UTC ±5 ms		2021-02-09 13:26:49.902565 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign’s external email delivery system reported that the invitation sent to erik@eriklangby.se was opened.
      

    

		2021-02-09 14:06:27.976754 UTC ±5 ms		2021-02-09 13:26:49.902565 UTC		
      95.194.34.180
      
        Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.2 Safari/605.1.15
      
    		
      
        Erik Langby (EL) verified their SwedishBankID identity through CGI  to access the document. 




Data returned from CGI:
  
Name: ERIK LANGBY
    
ID number: 
  195102280210

  
  
  
  
  
    
IP: 95.194.34.180
  
  
  
  
  
  





Signature: 


  PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiIHN0YW5kYWxvbmU9Im5vIj8+PFNpZ25hdHVyZSB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC8wOS94bWxkc2lnIyI+PFNpZ25lZEluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiPjxDYW5vbmljYWxpemF0aW9uTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvVFIvMjAwMS9SRUMteG1sLWMxNG4tMjAwMTAzMTUiPjwvQ2Fub25pY2FsaXphdGlvbk1ldGhvZD48U2lnbmF0dXJlTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMS8wNC94bWxkc2lnLW1vcmUjcnNhLXNoYTI1NiI+PC9TaWduYXR1cmVNZXRob2Q+PFJlZmVyZW5jZSBUeXBlPSJodHRwOi8vd3d3LmJhbmtpZC5jb20vc2lnbmF0dXJlL3YxLjAuMC90eXBlcyIgVVJJPSIjYmlkU2lnbmVkRGF0YSI+PFRyYW5zZm9ybXM+PFRyYW5zZm9ybSBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnL1RSLzIwMDEvUkVDLXhtbC1jMTRuLTIwMDEwMzE1Ij48L1RyYW5zZm9ybT48L1RyYW5zZm9ybXM+PERpZ2VzdE1ldGhvZCBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDEvMDQveG1sZW5jI3NoYTI1NiI+PC9EaWdlc3RNZXRob2Q+PERpZ2VzdFZhbHVlPllJRHhqb3R0TXdGYkdweW5XSCtVQlI3NytlQkQxUTMrRFk2ODhkNG53MjQ9PC9EaWdlc3RWYWx1ZT48L1JlZmVyZW5jZT48UmVmZXJlbmNlIFVSST0iI2JpZEtleUluZm8iPjxUcmFuc2Zvcm1zPjxUcmFuc2Zvcm0gQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy9UUi8yMDAxL1JFQy14bWwtYzE0bi0yMDAxMDMxNSI+PC9UcmFuc2Zvcm0+PC9UcmFuc2Zvcm1zPjxEaWdlc3RNZXRob2QgQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAxLzA0L3htbGVuYyNzaGEyNTYiPjwvRGlnZXN0TWV0aG9kPjxEaWdlc3RWYWx1ZT5GWWtxRUV0bk1sQVZLWWpjRUZqK1dpMlFhazNoVkMvUlNFeXV0L3NHYkNvPTwvRGlnZXN0VmFsdWU+PC9SZWZlcmVuY2U+PC9TaWduZWRJbmZvPjxTaWduYXR1cmVWYWx1ZT5sc21STEF4bGx1bE1pNFZBZFVFcU1CUmFQSlcwSjkvdzV4QmZaaFRNd2lkNDBUQWFyYnJSZ3pteS96ekw1UnErd3FQSndxZ3NpQXk1aFF2bDhEMXJGYlR5SmZmVEtYa1d1OXl2ckM1Tkd4UHRZSXl4SlRySThRTkFOUExtUDNmYlpIODBrNlhseGFyRGs2a0k1Zlo2a29HT1NSUmdIeVRwVzRDdURCRytDTy93NVlzZE94aVhhOSt1V0JVbUV5N1RSbnQyZklIYkY1cXIyRGJhMm44WnF4K0cxSTdRaUdDK3k3ajhFRytsekFncXExQmVvT1hrbkRaYmJFUXdZaW9Udk9rTDZ5WGt6N1BQMXE3WWxuM3kvdkllbnZPajJvT2FIazJKVjFiVXgrMWdrcU82VXFVY3Iwd2lBNUdkSmpCdTBiazlPcDVsY3NUODFBTDM3THd5bVE9PTwvU2lnbmF0dXJlVmFsdWU+PEtleUluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiIElkPSJiaWRLZXlJbmZvIj48WDUwOURhdGE+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGWnpDQ0EwK2dBd0lCQWdJSUt3UzZtTFhFS0tnd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRUxCUUF3ZlRFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1UwVXhNREF1QmdOVkJBb01KMU5yWVc1a2FXNWhkbWx6YTJFZ1JXNXphMmxzWkdFZ1FtRnVhMlZ1SUVGQ0lDaHdkV0pzS1RFVE1CRUdBMVVFQlJNS05UQXlNRE15T1RBNE1URW5NQ1VHQTFVRUF3d2VVMFZDSUVOMWMzUnZiV1Z5SUVOQk15QjJNU0JtYjNJZ1FtRnVhMGxFTUI0WERUSXdNRFF5TXpJeU1EQXdNRm9YRFRJek1EUXlOREl4TlRrMU9Wb3dnY0V4Q3pBSkJnTlZCQVlUQWxORk1UQXdMZ1lEVlFRS0RDZFRhMkZ1WkdsdVlYWnBjMnRoSUVWdWMydHBiR1JoSUVKaGJtdGxiaUJCUWlBb2NIVmliQ2t4RHpBTkJnTlZCQVFNQmt4QlRrZENXVEVOTUFzR0ExVUVLZ3dFUlZKSlN6RVZNQk1HQTFVRUJSTU1NVGsxTVRBeU1qZ3dNakV3TVRNd01RWURWUVFwRENvb01qQXdOREkwSURFeExqVTBLU0JGVWtsTElFeEJUa2RDV1NBdElFMXZZbWxzZENCQ1lXNXJTVVF4RkRBU0JnTlZCQU1NQzBWU1NVc2dURUZPUjBKWk1JSUJJakFOQmdrcWhraUc5dzBCQVFFRkFBT0NBUThBTUlJQkNnS0NBUUVBcHBHYWVWWG5wTjVjMlNnM1UxN0VYS3VwUXE5bkVOK3BZdzZiQmdWc0R3ZlZjTW5FcnJGT2xNWGNLWTJJMThINmt0bFVWVVZlQWZhNDEzOWt4VHRIRTk5bThkNlVJWXo4M0EwVXRMOWUzcGJqMTNUNlkvcXZVcFlFNFUrT3ZmMisyOWt5NjdzWHdIbGdsR09kN09ybVpLK3ZnekZMcUNSejNYY1lNWlZPWG9UWEl4U2c2MUZqZ0hOY2pkbVEzejZHYWwvaDU1c0UxODRXYXJITXB2L1hIWjI4OG9ZYmozTjNlaklVWW5UL001UFNhc2N3VnRlbjgwVXNzUW5aMzBzTFBsalIxSG1qekNEOC9UcldoUldJclQ1ZWhINSt0TEV4ZVZnUmFrYTVxNUJ4VTVGZHpNUHpleG5TNDNhU2ZKa1dOckFMUnd3QkYzWmxWaGFlM0UzdENRSURBUUFCbzRHbE1JR2lNRHNHQ0NzR0FRVUZCd0VCQkM4d0xUQXJCZ2dyQmdFRkJRY3dBWVlmYUhSMGNEb3ZMMjlqYzNBdWNtVjJiMk5oZEdsdmJuTjBZWFIxY3k1elpUQVRCZ05WSFNBRUREQUtNQWdHQmlxRmNFNEJCVEFPQmdOVkhROEJBZjhFQkFNQ0I0QXdId1lEVlIwakJCZ3dGb0FVaHl3QmplQ3F2azJYN2VNbWZZRHU4bGpEbGprd0hRWURWUjBPQkJZRUZPeGtmL29LWTJhdEpGQXV5R0FnSEpxV2VEQkFNQTBHQ1NxR1NJYjNEUUVCQ3dVQUE0SUNBUUFEV28xd0lVdDVVdVRodVZnaVR0Zll5aWs4SEZnZG9ibWVucjEzNEZsSE5IVjU1UWNzQjNScWZpQm1ndHBkRDg2VTNIOUozeTFaTE94bEdQZGttNWduMmRHS0dpdEVSaG5PUlQyekV2dW9Xa0J0K2laQXZkVVBGZ3lRZm9GVG1lekZGWkdNNEdYWnRWMkd1Zi9tQWxaRkpJUk5CaUpPalp1VFRiUzVYeVhhSlV0d1NrYnBsM1h3dzNsT2Q4a0Z6Zm1tcVVGbmJhMHZCdW1RTW1vNzYycXBsOEsxcmRqRWVyd09LYmpSZlBHa3o4d0pnSFpsRCtNSDdFOWVwNDgydzJDMHZtNUdXbkNWM1RieXgrSldXK2xDVWVJbEs4SkV4UHpKRnZtWmpQVWczQnFXQWV3Wk9hU0xzUjg0ZWYxYlVZcndhb3BLbEVPdHkrSTFCUW4yOWRqeDZ5cUg5L28veERaUkJtaTM3LzBWT3ZlWG9FaUZvaEJOQVpYSUJQRElIVE8yakZNSEgvVHQybm9vOG1ad2NvaDVPNEVKZFR6UnFJRExzZHJycTJFN2t0NW9wSUxuK3g4RExWdWtlWnRpOTFNRkZoV2N0K2xoMVY2N01FYWFvN25NU3RpdS9YOWhQekE0cndmVi91b2pMVFQzU3hwWEJ2L2lob2pYQUVFOEZQbTh1eE5waHRxSGczeUFPZHFsLy9kNUxSZzBVT0NyblZWa2VqeDZtQkpNUC8zMHJySitkNGNwNzhZdmhkTzB3a1MyLytBcjRROEtJd0lTQVN6RTYzMCtXQUsvWVdiU05ueXlBaGlYdkVlRmF2L3VFbTdHMTE3N3VHUVZ6VVZkWDNMK0EvRTVacFZLNmZkbnNOeDM2aUV3Mkd4Z2NLbWxHb0NXUGgyWTZLQmx0UT09PC9YNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGNmpDQ0E5S2dBd0lCQWdJSVhSRk5CSG9BOVVrd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRU5CUUF3Y3pFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1UwVXhNREF1QmdOVkJBb01KMU5yWVc1a2FXNWhkbWx6YTJFZ1JXNXphMmxzWkdFZ1FtRnVhMlZ1SUVGQ0lDaHdkV0pzS1RFVE1CRUdBMVVFQlJNS05UQXlNRE15T1RBNE1URWRNQnNHQTFVRUF3d1VVMFZDSUVOQklIWXhJR1p2Y2lCQ1lXNXJTVVF3SGhjTk1USXdOakEwTVRJeE5UTTJXaGNOTXpReE1qQXhNVEl4TlRNMldqQjlNUXN3Q1FZRFZRUUdFd0pUUlRFd01DNEdBMVVFQ2d3blUydGhibVJwYm1GMmFYTnJZU0JGYm5OcmFXeGtZU0JDWVc1clpXNGdRVUlnS0hCMVltd3BNUk13RVFZRFZRUUZFd28xTURJd016STVNRGd4TVNjd0pRWURWUVFEREI1VFJVSWdRM1Z6ZEc5dFpYSWdRMEV6SUhZeElHWnZjaUJDWVc1clNVUXdnZ0lpTUEwR0NTcUdTSWIzRFFFQkFRVUFBNElDRHdBd2dnSUtBb0lDQVFEQ0VPS2UvYXNIckQ4ZTRremo3U2pmNkNuRlVvSWpMOTh6bVg0LzB3QVNMUkZ2dTg5YkpUbDA5ZDJuL2RzSGlYSldxSFdENmpELzRsZFlTT3hHcVVva1VMSWM1eWhHaUpPOUlVOEJXMkxUdFFBeEdWTFU2M3laZ2c4SWRRUCtFZEJiVm83aFFHL0FtS2ZhckNLLzE1OWJET3p5WUVQWGdxemJnVmIrZm8rRVloOWpCUzl4TGVwY3M1eklZbGdNRHByY0JUc3V2R1hkaEh6d0V4dHF1VUZhVllyN1BaWWE4c2VueTRpVWtJenVMUXZheGw4TTNwQmxTdEZLcVV6Q1M3dDFGM096Q1pYODcvcEFYV1dFRUE2dVVsYlFJbjJtVkZNL2VndzZzVlVkaHd6b3BQU1RjaDdXbC9MeXZEZzk0SE53bzdTalFuQndXRmltZnZYaUY1T1J3WkllNnJ1dWlGZzF6UEY3NUpza3RHT0FqaVMyb3ZjTGJCc0dWbUl5ZmpJU3h2WWNjd2lyMlBjRlMrVFd1ZjVBTWlsbjRlaS8wekhPcm1MNFpESmJYV3ZJVGphY0tRNXRNQ0kvTVlsa2dBSzEwV0pYYzVKYlhiV3phUWRZSUJFWjVsdUhJc3VpU2YxblhUTVpDTDBSaFhrOG00WVNHU0RPbkc1OGVzMzRYdkdIdXhBa1RrNWJsUGxUYklCUEVBWjVDSEkxOW40SXJEcHZhR0FERDlFSm1Ydm5LRzEvUURGbVI1Y0k0c1lJTEZpREFwaUYvZ2UzRVlnN1ZxWDRveC9OVHNuOXFML2lqa0JURkp2Sk9pdStrT0xTYjRQZVptc0FOU3dkYkhvNnB3UmRiRUI3YWQrb1JiYjNOcVJpZmhzMmo5VHF2UjA3YkRyWE5kVUtrTDBDTVFJREFRQUJvM2d3ZGpBZEJnTlZIUTRFRmdRVWh5d0JqZUNxdmsyWDdlTW1mWUR1OGxqRGxqa3dEd1lEVlIwVEFRSC9CQVV3QXdFQi96QWZCZ05WSFNNRUdEQVdnQlRmRE1BSDM4T3VwZFo2eTRRS0w3dTZQRFhNVXpBVEJnTlZIU0FFRERBS01BZ0dCaXFGY0U0QkJUQU9CZ05WSFE4QkFmOEVCQU1DQVFZd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRU5CUUFEZ2dJQkFCTm5iVEpESjRoZjNLU1BsZGlZc3lUV0hQL0VsYWFtemY5dG5YR3NaQXorTTRvTGYxdWsxWFpWWlI1R1NpWDdxSVlUZTV1SURONnh4K0pJLzhjRllxYnlNM2MyazVCODJWSTgzcXJJdzNZWFFFbzFDMm9QdmVqRVNKb1hKZ3EydzNWTXpPUjExdFRUZkJRUFREbkJUZURsa1h0K3VQcXlvSHk3RHhKNktNajhaL05YMlE2KzR2U1lCd2tLTlhETFYvMHBPbjlFdjJPUlA1cTlNZTI5ZzhwcVd5VmdIV083ZmhVSW1FNzVUdm9UbDBwNXhyNEhoVUkwZUJ3cUJZc2hDVjdIYnlFT2MwbFZ0MzNGdVZuSWlUQ1lNUUEwZk13YzNLVjhINEZpZDh6eG5RSVZFMFJ0UmU3RWpGOXZkTlJCRm1DT2ttQXZXcGxwaHpSaE5IQ09GY2VTRkJBVHhsWmJJME1vckgyK09md3V4cW1JYkh1WkJaZm4vTUJkemF3MlZsdEFnMklVOGRmYW1rUDNaeGpZN2kwamNCTjhoYXExSzlISkdjbnYyam9CNXZRWGNacHRVY2lETEZTSGhHaG9IVkZWMUZKZkFaUUMvMVRBOUYvcWUzM0phUWM2dDhSSzE5dGRwVC9WZGhxa2NHL0xrMk9oNVpwNWtCekxzWkVmWE8zY0lnQWpJUG0xdXZmN3pwUE45ZlVvd1lMVksyYlVuTE80cEZDaHk3KzIxM0duNjNzNDNkTi91YnVLYUNsL051MlZaamZaRnFXcmJOSTZnMWJacUoxbUlFNUFjUmxHUk45UjJrV1U1cm5PUlBGa1phcHgvZEVQVkFGNUN1N3hyaXR4UVNscGJQcUxqQWZhdzRaY001M0RFRjdnZi93R0FMZGpHd3dmNmxmMDwvWDUwOUNlcnRpZmljYXRlPjxYNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+TUlJRjBEQ0NBN2lnQXdJQkFnSUlPL1ZrRkUyOWRxd3dEUVlKS29aSWh2Y05BUUVOQlFBd1l6RWtNQ0lHQTFVRUNnd2JSbWx1WVc1emFXVnNiQ0JKUkMxVVpXdHVhV3NnUWtsRUlFRkNNUjh3SFFZRFZRUUxEQlpDWVc1clNVUWdUV1Z0WW1WeUlFSmhibXR6SUVOQk1Sb3dHQVlEVlFRRERCRkNZVzVyU1VRZ1VtOXZkQ0JEUVNCMk1UQWVGdzB4TWpBMk1EUXhNVE0yTWpkYUZ3MHpOREV5TXpFeE1UTTJNamRhTUhNeEN6QUpCZ05WQkFZVEFsTkZNVEF3TGdZRFZRUUtEQ2RUYTJGdVpHbHVZWFpwYzJ0aElFVnVjMnRwYkdSaElFSmhibXRsYmlCQlFpQW9jSFZpYkNreEV6QVJCZ05WQkFVVENqVXdNakF6TWprd09ERXhIVEFiQmdOVkJBTU1GRk5GUWlCRFFTQjJNU0JtYjNJZ1FtRnVhMGxFTUlJQ0lqQU5CZ2txaGtpRzl3MEJBUUVGQUFPQ0FnOEFNSUlDQ2dLQ0FnRUFtL3pKZVJQeEZuUWp5aDJDN0dvWkNJanZuay9WM1Bhb2NrajJpbVowcEhwY2p5YzBBZk0rQVpEWVg2UEFucWxQYjlzaDMxVzN4ZnNYU2NXcWNuS0ViRWJnenRaTDY1cXVhY3dnYkFhU1pBTjRsakxaZks0aFF1L2NaRFpQQlBYUlJ6NDlFZ0FZUngzSjJjMEhrTXBUZzZ3dmcycGk5OVBlRWk2MDh1UHF6U09KVDNVT0VaWGRKalBkeWE0UWwwM1IyeGwzcTJwbUVScGs4dFZKTHluMVVKUk45bU5wTDY5MndMVlZJeTRNaVQ0QXBRc1ZxbWkySnVwVnlWWUloMUlWeFV0amIxUjBtbWdQcFVtdU55TWcybGdOWnZkNUQzN3haUjUrbThaRm5KRXFlcXhjZTVBRm1hYnhxZXdKUVAvZFNkVlhPTWphMlhyWWIzQndWQXJxZnZIdFRGS1V4clFsYUV4SXROUnNtVUg0NzY0b3dsUW9tZlN0aWZPeCtwL2lNT2trbXZSVitHRE1kYitEc2xNUDlVeFN3d3Jvem1iSU1xME9mb1V4bFBRb3AwaC9VWFVOOTFpNTFqV3hOTWNaa3dFTjUvbEFpRDlUcEh2UXdtZjRjL3pGZDRyNi9Mc0ZZcWR3ZFlWbUZucHBaRkEwNGgycXNIR2pLdnhzZnZhQTRuc28vZU9QUWNrdndhUURWT1ozVFd3ODNBbGx5Y0F1ZktxU0ozUDIrQ3djUmRqRjJIckxSWUVtR1lhTjlMWkUxR3cvOC9sN0VBMU5MWlFiZlVKMGplc2E1bTBvRFhsbmFqanEydUoxWmtZd1hsaytTWmFQMjIyZVl6VzhrSEhXMWgxRUx4UDN5NW8zc2tNa3gxS3JLbWFueG5QcmZlTjdONWxLb0k1bHp3OENBd0VBQWFONE1IWXdIUVlEVlIwT0JCWUVGTjhNd0FmZnc2NmwxbnJMaEFvdnU3bzhOY3hUTUE4R0ExVWRFd0VCL3dRRk1BTUJBZjh3SHdZRFZSMGpCQmd3Rm9BVVo0cTZzdXBJSEhyMU8yZzNKM0lHNjVGankxTXdFd1lEVlIwZ0JBd3dDakFJQmdZcWhYQk9BUUV3RGdZRFZSMFBBUUgvQkFRREFnRUdNQTBHQ1NxR1NJYjNEUUVCRFFVQUE0SUNBUUJUMVloV2FkYURpM1BZUENLdzhBSGRkL2NUTG9PZnhhdFcwSFJ0aUxaT293TVFPbVE0c0t2Rk1FVm55SCtQb2pSU3I1WHl5SEFLZVA2U0UxSFVaUGdRQmtjcWdtaG1TNjhqSHFZOCtKQW0xZDA3Y3JldE1qQk5iRUowaUJ2eENsSldWZkM5WlNPakNOV010dnVQRll1ME85VkVoWG1Ka2Q2V2xhdzB6ZUhweFliL0NleCtDNHo5LzRPY2RSZERNUVpSZm5OSFZRRjUwUE9xK28wRE1pSG9UZVo4THFMUW5XN1NaeWNxWTVoM1haamhVZ1JyeEdkY2hxeklNTGJyR2dBMmRDUURRZEhzdnRvUlVyYUZLcStYYVhTREFsN0hyL0hqVld5WWhqcnMvYWQrWXFqQmRaNTF6eGY1SmJnT2toU211QzlRd0NuK0FSQ1VSQ28yQ0M1S1RzdER1SDhVTVpDaVgwbEhzS08vWVRVN1QwTS84S2wvNjJKVDZCSDE2dTRtT0Mra0F4dUFWcUc0ZHEzY0JwVnEzWW9FTmR1ODJ0YWV4aG1NcEZhN0REYlJ6c2NKNm5GWnZ5bVpNZHdKY3RweEtqNG9TZ2o5Mmx5UkZ5VG1vbzlJNks0cVd4S1ZlbDdRZUYwSEpvWXBTSWlTRVl1ZDhQbis0a1dlMld6YmdaZU9WUmYvcGo4aTdDT1hwakRSbDJ5VG43eDhBRDc5dytBWFFOOThKQmlkUFg4dkdnUDZ6cnUrcHZKTTcveDJzdUsvK1ZoQkFWQ3BUZlUydk42cGhpVk8rdWRQc2tjR2NHMGJZSzJFZzE5dHhnQ3BWUUE0dTRjdWZta0FwSUhTM2JWSjZqdHdrMVVCYjZKUWIySnNvaU5QN3gzbXc5ZEhHUGFEckw2WlVQZURBUT09PC9YNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+PC9YNTA5RGF0YT48L0tleUluZm8+PE9iamVjdD48YmFua0lkU2lnbmVkRGF0YSB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy5iYW5raWQuY29tL3NpZ25hdHVyZS92MS4wLjAvdHlwZXMiIElkPSJiaWRTaWduZWREYXRhIj48c3J2SW5mbz48bmFtZT5ZMjQ5UTBkSklGTjJaWEpwWjJVZ1FVSWdYQ3NnVTJOeWFYWmxMRzVoYldVOVUyTnlhWFpsTEhObGNtbGhiRTUxYldKbGNqMDFOVFl6TXpjeU1Ua3hMRzg5VTNkbFpHSmhibXNnUVVJZ0tIQjFZbXdwTEdNOVUwVT08L25hbWU+PG5vbmNlPlpnVVdyRlozbStxMzBRRDFCQ1J2eXg5TktCcz08L25vbmNlPjxkaXNwbGF5TmFtZT5VMk55YVhabDwvZGlzcGxheU5hbWU+PC9zcnZJbmZvPjxjbGllbnRJbmZvPjxmdW5jSWQ+SWRlbnRpZmljYXRpb248L2Z1bmNJZD48dmVyc2lvbj5OeTR5TVM0dzwvdmVyc2lvbj48ZW52PjxhaT48dHlwZT5TVTlUPC90eXBlPjxkZXZpY2VJbmZvPk1UUXVOQT09PC9kZXZpY2VJbmZvPjx1aGk+M3I0VitJWC8veVlsUmFyRnRXTWpJdXV3V0Y0PTwvdWhpPjxmc2liPjA8L2ZzaWI+PHV0Yj5jczE8L3V0Yj48cmVxdWlyZW1lbnQ+PGNvbmRpdGlvbj48dHlwZT5BbGxvd0ZpbmdlcnByaW50PC90eXBlPjx2YWx1ZT55ZXM8L3ZhbHVlPjwvY29uZGl0aW9uPjxjb25kaXRpb24+PHR5cGU+Q2VydGlmaWNhdGVQb2xpY2llczwvdHlwZT48dmFsdWU+MS4yLjc1Mi43OC4xLjU8L3ZhbHVlPjwvY29uZGl0aW9uPjwvcmVxdWlyZW1lbnQ+PHVhdXRoPnB3PC91YXV0aD48dG9rZW4+dG9rZW4tbm90LXVzZWQ8L3Rva2VuPjwvYWk+PC9lbnY+PC9jbGllbnRJbmZvPjwvYmFua0lkU2lnbmVkRGF0YT48L09iamVjdD48L1NpZ25hdHVyZT4=



Online Certificate Status Protocol (OCSP) Response:
  

MIIHkwoBAKCCB4wwggeIBgkrBgEFBQcwAQEEggd5MIIHdTCCATWhgY0wgYoxCzAJBgNVBAYTAlNFMTAwLgYDVQQKDCdTa2FuZGluYXZpc2thIEVuc2tpbGRhIEJhbmtlbiBBQiAocHVibCkxEzARBgNVBAUTCjUwMjAzMjkwODExNDAyBgNVBAMMK1NFQiBDdXN0b21lciBDQTMgdjEgZm9yIEJhbmtJRCBPQ1NQIFNpZ25pbmcYDzIwMjEwMjA5MTQwNjI4WjBcMFowQTAJBgUrDgMCGgUABBQXO089wTW7MboTMxka2Kfgw4dAQgQUhywBjeCqvk2X7eMmfYDu8ljDljkCCCsEupi1xCiogAAYDzIwMjEwMjA5MTQwNjI4WqECMAChNDAyMDAGCSsGAQUFBzABAgEB/wQg/LhOvhs7dM8HXdsF9XrjMRmzcuND7O84muCqwyVg4KgwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADggEBAARn2wB6feZUr9shUlouahjU1pLqgb89vhNHA5PGPP1/xSGPAqGBpDZP5e9cFiqDE7GpHWET5nrQIBfA/K65EXNxeq91nnZsQvlmnVwcJ3V7GHYmcmUyDQhL3MarkD+LOpr9rpj1BZssHO2tYQr8niXu6LVYnNWMF8zLX1ifAwh++vARGTAotGmWFiOHxg8jABnAqg7pl0F0EtVak2SN3NHJEgTOLDvivn/I0su5iUDiS9b88aD+00H1sZ2Q/23CBlh8xodDnTqUJ4/TxtCrjbdH3KqWZrsfYVj9+etLyGEODSMI6+82N1EY8HQnmNzJlz8xKSvRHcc75t9qOfCoIaOgggUkMIIFIDCCBRwwggMEoAMCAQICCG22NyW0gRTIMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMH0xCzAJBgNVBAYTAlNFMTAwLgYDVQQKDCdTa2FuZGluYXZpc2thIEVuc2tpbGRhIEJhbmtlbiBBQiAocHVibCkxEzARBgNVBAUTCjUwMjAzMjkwODExJzAlBgNVBAMMHlNFQiBDdXN0b21lciBDQTMgdjEgZm9yIEJhbmtJRDAeFw0yMDExMDgyMzAwMDBaFw0yMTA1MDkyMTU5NTlaMIGKMQswCQYDVQQGEwJTRTEwMC4GA1UECgwnU2thbmRpbmF2aXNrYSBFbnNraWxkYSBCYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMzI5MDgxMTQwMgYDVQQDDCtTRUIgQ3VzdG9tZXIgQ0EzIHYxIGZvciBCYW5rSUQgT0NTUCBTaWduaW5nMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAjgWBbLR4zB70Aygam1fSZzUFsZnZq7N6vaUpqFfHprWiNDIgppWIWHWqtnXV8x1d83VWvlGiZGVsmxYN/8UD4qhU2ByrNT4jbrhiSwX19LMK8u3SKhaIzEFBOE+5wHx0WM8QRVSf1/F/3Qrcjt+yb7D24Js7geemJK6qjcCobVvee5mpozHMa9Px6i3qfA0qzwu2n2Utx4c4Vj7d6KptjYDeyyVk0lgRQL30a+2phtFuVuFA8HpjNMbP9Afu8zU8p/08Gi5iD5ri9r4WdPelwgOPR76RbVeX+n2gQ4AcxdB3vr+7zInudTNFIe3iKlWorsoKlESNaCIXNT2pd7vDHwIDAQABo4GRMIGOMBMGA1UdIAQMMAowCAYGKoVwTgEBMBYGA1UdJQEB/wQMMAoGCCsGAQUFBwMJMA4GA1UdDwEB/wQEAwIGQDAPBgkrBgEFBQcwAQUEAgUAMB8GA1UdIwQYMBaAFIcsAY3gqr5Nl+3jJn2A7vJYw5Y5MB0GA1UdDgQWBBQ+pGtgRzm9S3B3VzVqsCHRRumzbjANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAXGVHpK5laIhl5BZGdvkSgRQ2aYkhnlXVcBX8EVKVhZDEL1vhnRafbC1W/uBEfEUrSd6TfnMG/Iv4RV3V631KkQyfA+fXhHyVheaTcDQRtkDtj6o0e81UN4EakIZiZ6QWItfQwDZRB2YY7NwyPQ+gXO/Eu5r49VshzW+reDAFfsfVQiKUElvR1VHk9rgSV1FE1XdWB2zKifAjgb6tXjZnf4rDukb6Uw1Q7X19xutfVsJr0th8yCou4vTiUnPwRaE1cOL7hX9cY5ZFj+7MuIf4I6p1NlCjVM9JDIXBNifOqRdxKAwQ87lGPO/J07+3CruAWYqNWpU08J3vHD10z7r97YjdWfVAr2Y29Ly98Zn6aDxoLtrsQki1VlN/bQ5j7o2k/O3PPwib1djS9V348gUn1pGNcKikPzAVZkVy50U97W3iFC3nOwuaHHGnUszgL9LfIUx+DDv1Ga6BuTreHey5N5lYM39nfN78fO0/bqkFLXFnh31kPGcqqU8915mjTFWi0FkCvdQEh79WtOcwg7kAnOf0fyabIXl/a7rtROPfTWU3xMgI7Fh4J/pa7PbWRFjAK1ZdxIqSytzznnelagbb9XLGGTwOOsWRNBeoQa6cqxkOUiD0LXlHA5JhtsZJBUl/h6hbfxHTsScJB3BeVbwQRbGzEt/NEftAzjYuqmnQuFI=



      

    

		2021-02-09 14:06:28.42328 UTC ±5 ms		2021-02-09 13:26:49.902565 UTC		
      95.194.34.180
      
        Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.2 Safari/605.1.15
      
    		
      
        The party Erik Langby (EL) opened the document in Scrive eSign’s online interface to sign documents.
      

    

		2021-02-09 14:07:12.980166 UTC ±5 ms		2021-02-09 13:26:49.902565 UTC		
      95.194.34.180
      
        Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.2 Safari/605.1.15
      
    		
      
        The signatory Erik Langby (EL) signed in the signature box “Signatur 7”.



The box’s placement in the Main Document:		Page		X		Y

		97		0.158		0.418




      

    

		2021-02-09 14:07:19.415948 UTC ±5 ms		2021-02-09 13:26:49.902565 UTC		
      95.194.34.180
      
        Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.2 Safari/605.1.15
      
    		
      
        The document was signed by Erik Langby (EL) using SwedishBankID through CGI as the authentication method. 




The text signed in the SwedishBankID client was:


Jag signerar dokumentet "KIAB Årsredovisning 2020" med transaktionsnummer 9222115557441631261.






Data returned from CGI:
  
Name: ERIK LANGBY
  
ID number: 
  195102280210

  
IP: 95.194.34.180














Signature: 
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Online Certificate Status Protocol (OCSP) Response:
  

MIIHkwoBAKCCB4wwggeIBgkrBgEFBQcwAQEEggd5MIIHdTCCATWhgY0wgYoxCzAJBgNVBAYTAlNFMTAwLgYDVQQKDCdTa2FuZGluYXZpc2thIEVuc2tpbGRhIEJhbmtlbiBBQiAocHVibCkxEzARBgNVBAUTCjUwMjAzMjkwODExNDAyBgNVBAMMK1NFQiBDdXN0b21lciBDQTMgdjEgZm9yIEJhbmtJRCBPQ1NQIFNpZ25pbmcYDzIwMjEwMjA5MTQwNzE5WjBcMFowQTAJBgUrDgMCGgUABBQXO089wTW7MboTMxka2Kfgw4dAQgQUhywBjeCqvk2X7eMmfYDu8ljDljkCCCmzQtXmeXWygAAYDzIwMjEwMjA5MTQwNzE5WqECMAChNDAyMDAGCSsGAQUFBzABAgEB/wQg3wtFxpDuSbVntCGqss7TO/QOWsTVFp2Qw/QyRukLWLswDQYJKoZIhvcNAQEFBQADggEBADAvpVp+DW1rwhdmSK5jbQpzQcq95M6ekiHDL9vBBm4VtHGN/FNPKL8kpUjQRNeS/zwIpDHliFwYxpDvObBDBv6uVvJa8pgNxqU2rs6XdQE1haiQv5OO8/fKbFR4ONKVDCTvZmU3/T0PtiorgMNd+hWzeKLWlKnI39q1XifutTbgkjStzTOUn3CK9frHynSpYThVp/UTIPKn1j3SVwxDkJxP8lCWXbLLn6w+kSLvwgCJZFjvzoNeVsEQSwJ3CQ0XSpVkssy0YYIEsexfgPf5rnB8DNeKB33LTLWFSw60BUUWrEBklGETuLoZ/3xsygv9xPSJWsMmGXeNqZ1GQlZgKfGgggUkMIIFIDCCBRwwggMEoAMCAQICCG22NyW0gRTIMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMH0xCzAJBgNVBAYTAlNFMTAwLgYDVQQKDCdTa2FuZGluYXZpc2thIEVuc2tpbGRhIEJhbmtlbiBBQiAocHVibCkxEzARBgNVBAUTCjUwMjAzMjkwODExJzAlBgNVBAMMHlNFQiBDdXN0b21lciBDQTMgdjEgZm9yIEJhbmtJRDAeFw0yMDExMDgyMzAwMDBaFw0yMTA1MDkyMTU5NTlaMIGKMQswCQYDVQQGEwJTRTEwMC4GA1UECgwnU2thbmRpbmF2aXNrYSBFbnNraWxkYSBCYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMzI5MDgxMTQwMgYDVQQDDCtTRUIgQ3VzdG9tZXIgQ0EzIHYxIGZvciBCYW5rSUQgT0NTUCBTaWduaW5nMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAjgWBbLR4zB70Aygam1fSZzUFsZnZq7N6vaUpqFfHprWiNDIgppWIWHWqtnXV8x1d83VWvlGiZGVsmxYN/8UD4qhU2ByrNT4jbrhiSwX19LMK8u3SKhaIzEFBOE+5wHx0WM8QRVSf1/F/3Qrcjt+yb7D24Js7geemJK6qjcCobVvee5mpozHMa9Px6i3qfA0qzwu2n2Utx4c4Vj7d6KptjYDeyyVk0lgRQL30a+2phtFuVuFA8HpjNMbP9Afu8zU8p/08Gi5iD5ri9r4WdPelwgOPR76RbVeX+n2gQ4AcxdB3vr+7zInudTNFIe3iKlWorsoKlESNaCIXNT2pd7vDHwIDAQABo4GRMIGOMBMGA1UdIAQMMAowCAYGKoVwTgEBMBYGA1UdJQEB/wQMMAoGCCsGAQUFBwMJMA4GA1UdDwEB/wQEAwIGQDAPBgkrBgEFBQcwAQUEAgUAMB8GA1UdIwQYMBaAFIcsAY3gqr5Nl+3jJn2A7vJYw5Y5MB0GA1UdDgQWBBQ+pGtgRzm9S3B3VzVqsCHRRumzbjANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAXGVHpK5laIhl5BZGdvkSgRQ2aYkhnlXVcBX8EVKVhZDEL1vhnRafbC1W/uBEfEUrSd6TfnMG/Iv4RV3V631KkQyfA+fXhHyVheaTcDQRtkDtj6o0e81UN4EakIZiZ6QWItfQwDZRB2YY7NwyPQ+gXO/Eu5r49VshzW+reDAFfsfVQiKUElvR1VHk9rgSV1FE1XdWB2zKifAjgb6tXjZnf4rDukb6Uw1Q7X19xutfVsJr0th8yCou4vTiUnPwRaE1cOL7hX9cY5ZFj+7MuIf4I6p1NlCjVM9JDIXBNifOqRdxKAwQ87lGPO/J07+3CruAWYqNWpU08J3vHD10z7r97YjdWfVAr2Y29Ly98Zn6aDxoLtrsQki1VlN/bQ5j7o2k/O3PPwib1djS9V348gUn1pGNcKikPzAVZkVy50U97W3iFC3nOwuaHHGnUszgL9LfIUx+DDv1Ga6BuTreHey5N5lYM39nfN78fO0/bqkFLXFnh31kPGcqqU8915mjTFWi0FkCvdQEh79WtOcwg7kAnOf0fyabIXl/a7rtROPfTWU3xMgI7Fh4J/pa7PbWRFjAK1ZdxIqSytzznnelagbb9XLGGTwOOsWRNBeoQa6cqxkOUiD0LXlHA5JhtsZJBUl/h6hbfxHTsScJB3BeVbwQRbGzEt/NEftAzjYuqmnQuFI=




      

    

		2021-02-09 14:36:55.936702 UTC ±1 ms		2021-02-09 14:26:51.874015 UTC		
      163.116.168.117
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.18363
      
    		
      
        The party Mattias Bokenblom (MB) opened the document in Scrive eSign’s online interface to sign documents.
      

    

		2021-02-09 14:36:56.823773 UTC ±1 ms		2021-02-09 14:26:51.874015 UTC		
      163.116.168.117
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.18363
      
    		
      
        The party Mattias Bokenblom (MB) opened the document in Scrive eSign’s online interface to sign documents.
      

    

		2021-02-09 14:37:17.34766 UTC ±1 ms		2021-02-09 14:26:51.874015 UTC		
      40.94.103.41
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.18363
      
    		
      
        The party Mattias Bokenblom (MB) opened the view to verify their identity before viewing the document.
      

    

		2021-02-09 14:38:13.407636 UTC ±2 ms		2021-02-09 14:26:51.874015 UTC		
      163.116.168.117
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.18363
      
    		
      
        The signatory Mattias Bokenblom (MB) signed in the signature box “Signatur 9”.



The box’s placement in the Main Document:		Page		X		Y

		97		0.271		0.507




      

    

		2021-02-09 14:38:30.928015 UTC ±2 ms		2021-02-09 14:26:51.874015 UTC		
      163.116.168.117
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.18363
      
    		
      
        The document was signed by Mattias Bokenblom (MB) using SwedishBankID through CGI as the authentication method. 




The text signed in the SwedishBankID client was:


Jag signerar dokumentet "KIAB Årsredovisning 2020" med transaktionsnummer 9222115557441631261.






Data returned from CGI:
  
Name: Bengt Erik Mattias Bokenblom
  
ID number: 
  197308246656

  
IP: 91.192.254.197














Signature: 


  PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiIHN0YW5kYWxvbmU9Im5vIj8+PFNpZ25hdHVyZSB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC8wOS94bWxkc2lnIyI+PFNpZ25lZEluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiPjxDYW5vbmljYWxpemF0aW9uTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvVFIvMjAwMS9SRUMteG1sLWMxNG4tMjAwMTAzMTUiPjwvQ2Fub25pY2FsaXphdGlvbk1ldGhvZD48U2lnbmF0dXJlTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMS8wNC94bWxkc2lnLW1vcmUjcnNhLXNoYTI1NiI+PC9TaWduYXR1cmVNZXRob2Q+PFJlZmVyZW5jZSBUeXBlPSJodHRwOi8vd3d3LmJhbmtpZC5jb20vc2lnbmF0dXJlL3YxLjAuMC90eXBlcyIgVVJJPSIjYmlkU2lnbmVkRGF0YSI+PFRyYW5zZm9ybXM+PFRyYW5zZm9ybSBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnL1RSLzIwMDEvUkVDLXhtbC1jMTRuLTIwMDEwMzE1Ij48L1RyYW5zZm9ybT48L1RyYW5zZm9ybXM+PERpZ2VzdE1ldGhvZCBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDEvMDQveG1sZW5jI3NoYTI1NiI+PC9EaWdlc3RNZXRob2Q+PERpZ2VzdFZhbHVlPnRhc0REelZ1cTFmWDlTeWJyN1ZEOWVYbkkxU0JqQ08xUEY0YlErdTA3bkE9PC9EaWdlc3RWYWx1ZT48L1JlZmVyZW5jZT48UmVmZXJlbmNlIFVSST0iI2JpZEtleUluZm8iPjxUcmFuc2Zvcm1zPjxUcmFuc2Zvcm0gQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy9UUi8yMDAxL1JFQy14bWwtYzE0bi0yMDAxMDMxNSI+PC9UcmFuc2Zvcm0+PC9UcmFuc2Zvcm1zPjxEaWdlc3RNZXRob2QgQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAxLzA0L3htbGVuYyNzaGEyNTYiPjwvRGlnZXN0TWV0aG9kPjxEaWdlc3RWYWx1ZT40S0RCQzl0L3RNVkRsVm16NmJKcG9JUWZmbG9jUjNlT2tjNThXVEU3di93PTwvRGlnZXN0VmFsdWU+PC9SZWZlcmVuY2U+PC9TaWduZWRJbmZvPjxTaWduYXR1cmVWYWx1ZT5FLzdjRFUrM1hzckZyVGR6WmpqTm9HN0N0UytpYmhkdFYydzZRUVlBWk9QSHJFbXFPYXB5MVdBd2U4akVmZDJaN2hZeWRBeE8yM3IybTJOWXRENHVSWWwvRFd0VlVGNGp4YTdBYXZ2dlk4OGEvdStFWi81a2YrOXo1UkpQTDRHVjNDdWJCVUhTNEdwa29kNXFNUHlJVWdCcTlYRm5EOGFYT2pPeVY1eE9RL2hrMkg2Q3NyMjlBbGc5emd1V1pJWTh4elo3c0syR3VpV1B3aWcvdTJkaTRKREtwNkZMSDhVY0NOSzdYN0NnMklLVk5OM25PWC9qZGhOdldQM3kxYjlZTGVVb1lEbFRsZ1A1RXZSUmFRSDhSTm5qUGM0ekp3c3VnZXUrVGRqVklRUjNuK0YxcnRSeTUyYlBIOXM2S0dUYTljOHFTNFZsZXBZdUdoZGMzdlpDZHc9PTwvU2lnbmF0dXJlVmFsdWU+PEtleUluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiIElkPSJiaWRLZXlJbmZvIj48WDUwOURhdGE+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGdGpDQ0E1NmdBd0lCQWdJSUkrajY0TXBsWXdFd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRUxCUUF3Z1pVeEN6QUpCZ05WQkFZVEFsTkZNVE13TVFZRFZRUUtEQ3BNdzZSdWMyYkR0bkp6dzZScmNtbHVaMkZ5SUVKaGJtc2dRV3QwYVdWaWIyeGhaeUFvY0hWaWJDa3hFekFSQmdOVkJBVVRDalV4TmpRd01UazROemd4UERBNkJnTlZCQU1NTTB6RHBHNXpac08yY25QRHBHdHlhVzVuWVhJZ1FtRnVheUJEZFhOMGIyMWxjaUJEUVRNZ2RqRWdabTl5SUVKaGJtdEpSREFlRncweU1ERXlNRGd5TXpBd01EQmFGdzB5TXpFeU1Ea3lNalU1TlRsYU1JSDNNUXN3Q1FZRFZRUUdFd0pUUlRFek1ERUdBMVVFQ2d3cVRNT2tibk5tdzdaeWM4T2thM0pwYm1kaGNpQkNZVzVySUVGcmRHbGxZbTlzWVdjZ0tIQjFZbXdwTVJJd0VBWURWUVFFREFsQ2IydGxibUpzYjIweEd6QVpCZ05WQkNvTUVrSmxibWQwSUVWeWFXc2dUV0YwZEdsaGN6RVZNQk1HQTFVRUJSTU1NVGszTXpBNE1qUTJOalUyTVVRd1FnWURWUVFwRERzb01qQXhNakE1SURBNExqUXpLU0JDWlc1bmRDQkZjbWxySUUxaGRIUnBZWE1nUW05clpXNWliRzl0SUMwZ1RXOWlhV3gwSUVKaGJtdEpSREVsTUNNR0ExVUVBd3djUW1WdVozUWdSWEpwYXlCTllYUjBhV0Z6SUVKdmEyVnVZbXh2YlRDQ0FTSXdEUVlKS29aSWh2Y05BUUVCQlFBRGdnRVBBRENDQVFvQ2dnRUJBTEl5dDhNejRSOGVZSWtxVmRVV0FoaEp2NHJYWDJ5Q1BqUnF5ak9wa3hJeDF6OHhwSWM4MXpnUFpnMDFKbUFrSE9OZlpaVlF2Zmw1emFFellvcVQ2RGVYd2NwZlY0Rk9JNVRuRkRmVXlzZUUzVnk2a3NFQWtsa0NCWWRlcGFKMCtMOUhHSW5YVVh5RkZIbm5hV3dtUXQ0dUxBeTZ0aHpuWDFGSWtUeDdPVzVNY21yakJLMzBGbmJnUUVxS2l5Q3p2UHB5UlpBUitiVFdSRHJhR1VDc2tyV0Vlc2djaUpmOHlicFFDV0FkWmpsQUczMkZrNUUrMjNPQkp5ckRhKzdRcEsvcGVmYS9LbUVmSEp0Q2Z4SVE0UUx1VVZEdHBhWndzcnBQbDBEZU9EZlEyUnJFUy9aL3IzTG5DUWlNWnVJODJoRU4zMzFKOHIrMjhjcUtENDJBMktzQ0F3RUFBYU9CcFRDQm9qQTdCZ2dyQmdFRkJRY0JBUVF2TUMwd0t3WUlLd1lCQlFVSE1BR0dIMmgwZEhBNkx5OXZZM053TG5KbGRtOWpZWFJwYjI1emRHRjBkWE11YzJVd0V3WURWUjBnQkF3d0NqQUlCZ1lxaFhCT0FRVXdEZ1lEVlIwUEFRSC9CQVFEQWdaQU1COEdBMVVkSXdRWU1CYUFGRE9zUnFVNWRqdXdydDl5M3FQaVZnOTByVlVvTUIwR0ExVWREZ1FXQkJRM29pUjF4a0FhNElzZmU5K2c5cFllaXRnMG1UQU5CZ2txaGtpRzl3MEJBUXNGQUFPQ0FnRUFoaXNDWUVOYktlMHpSRjBzUUw2YlZHNWJMV1FKTGV1RjlnbUZXUzRrNFVocjROYmdTN2VXVW1qWWtpS2ZwWkVqKzhMODIrTU4rbXkrZ1RQcCtTM051Zm5YMk5XSkpXOVN4c1A0b3ZwQ2l3UEpFWk81dUlodkNqamVYUjdTYjFoTmNadVJCRHA3aXZTUEhOc3orV2luZlVKYVRldkY0VGdpZkZnSXl0TERSY1A3OXJoSlFRK0xZSFJqcnZkYTVmY1R0K1RuMWJFSHRDWWIvN3VibnlOdkROOHV4MmFoRmZrT1VKNmFBSzFNVU1oVVlkSHNRSHFab2JHVjc3d21KS01DYWZRODJtTmJYRTdVbnlkeEZPOVdEZitVcGhWUVFSRjVUS2xKblhpMENqRGpFeThtVlJuSU5pSkdhdTZtYk9kU1E1LzA4UU4yNmVtM29TbjZtOVJIU2paamZ1NnBXNVdjK0dmZlFGYW5xVEpGTU5UQTJVcnFEdDM4Vm1EYUxnYmJFZDZoczh2QkRKZk0rYlk2VDBtcGFoa0t0RkdIamFTUTVBZ1pndnk0OHRybnc4Q2l4a2NmemwvdzVaZWxrMUtJUExtQ0EyTlJsNmNiQVRnN3ZENVRXYnNXOUdOalRDa0NybXFqaitoSDVHS1dOeUNyeDNqOG96Y3JCR3d5VVk5cisyWHJ5M1E4OVRrdjJLbGJUcHRad3E5ODlXMHNQbUxFTDl0Z244WmFTQVF1b3VhTFRVMVAyNENweEsvbnI2ZlZvMVpwTkI0ODFlUnBtbCtvdjBpSkFYZnFmeDFTTEtaVGowYWM3OFMwRktoUEFqQ3pZZlA3UTZzS2pKcWJtOVQzQzVZcm9tN2h0bFdPSnpXUWo1SThIei9VbUNscGZub3FEV2x0U3F5M3EvOD08L1g1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT48WDUwOUNlcnRpZmljYXRlPk1JSUdIRENDQkFTZ0F3SUJBZ0lJSjhYZzlQenpGWm93RFFZSktvWklodmNOQVFFTkJRQXdnWXN4Q3pBSkJnTlZCQVlUQWxORk1UTXdNUVlEVlFRS0RDcE13NlJ1YzJiRHRuSnp3NlJyY21sdVoyRnlJRUpoYm1zZ1FXdDBhV1ZpYjJ4aFp5QW9jSFZpYkNreEV6QVJCZ05WQkFVVENqVXhOalF3TVRrNE56Z3hNakF3QmdOVkJBTU1LVXpEcEc1elpzTzJjblBEcEd0eWFXNW5ZWElnUW1GdWF5QkRRU0IyTVNCbWIzSWdRbUZ1YTBsRU1CNFhEVEV5TURFd016QTVNRFF3TjFvWERUTTBNVEl3TVRBNU1EUXdOMW93Z1pVeEN6QUpCZ05WQkFZVEFsTkZNVE13TVFZRFZRUUtEQ3BNdzZSdWMyYkR0bkp6dzZScmNtbHVaMkZ5SUVKaGJtc2dRV3QwYVdWaWIyeGhaeUFvY0hWaWJDa3hFekFSQmdOVkJBVVRDalV4TmpRd01UazROemd4UERBNkJnTlZCQU1NTTB6RHBHNXpac08yY25QRHBHdHlhVzVuWVhJZ1FtRnVheUJEZFhOMGIyMWxjaUJEUVRNZ2RqRWdabTl5SUVKaGJtdEpSRENDQWlJd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRUJCUUFEZ2dJUEFEQ0NBZ29DZ2dJQkFPbDE4bVZqTlExVVNOTU5TNTVPSkhmQi8vZEdycDEyWS81cXhIM0FMdUdmTEloQi9ER0dIRVVUOTBCR3JEMDZRTHpLWW54SjVxWU5OUjhUcC94WDR6Yis4RXUwQVd1Z0R1aHpvNmgxSmFIN0hWYldFR1JBN0ltYlNJNDNJNEI1WG9JNDBkL1REM0hTbUxrbkFPUFkrc2t3a1FibDBNQnAwRElCN21lc0dPVXYzUHdndUxmZjMzNi9rODFlTUZsRkJXV1ZEdTRRWEFMMG1FWGd4Wmx3SnlxYlgyT3hzRG9BcGVsRnpRbzZRMERCN3A2d0p2aGQ4dGw5bmtjdmZrVkhzcTkrdW1GUkJGYU1RN2VXaG8vTk1kcHI1ZWkzZ3Zkajc3Yk5ScnFkMHVhRFc5Nnp6TW14SXl5YkVvSG9XZmZxbXMxYjlMVjRvdmxrWkF4eEF2bktqbTE1blIwNWJRQ0VnMUZ3dU1oVi95UWpKcDhZQUxmYWF4VGhtdjRKd3pjU0lMTGJseDFZcXdGdWxSZG96YUdseUdtZ1hkR1dsOXIvNHFiTmN6U0xKcG5UdkpuTlJ0N3FIYmFYTERzRmNOZWdvenhyeStKR003cElROWNFNHpxaVFIQmlibXFKdkkwM1grMlkydnoxY05YRGxqdHdwdTluT3hTMTB1Y2pBUVY2eVNoK1Q3ZW1SQWRrTmRsNTZDZURjNmRaQ0l4SkhmOFJjMHJpMnUzYk1sdHdHdEx6RjhLTVNkN0dWSDFqS3ZhMGhoUWlrK1dCWW1ydkttUWhQSXhrdEU2VTFIRGdENU5KekEraE1sdFViMHhnK1VMYVhGR2RyS3BDYmZIMFRYcVdvUkpKeS9wK0RhNlNMdmZzK2Nxd2ZXaUE3UDlqR3E5Q2MrNzV4V3ZFTmFJN0FnTUJBQUdqZURCMk1CMEdBMVVkRGdRV0JCUXpyRWFsT1hZN3NLN2ZjdDZqNGxZUGRLMVZLREFQQmdOVkhSTUJBZjhFQlRBREFRSC9NQjhHQTFVZEl3UVlNQmFBRkVoZ1BCVWQrY09teTU0Wjg5aVJwSFBjdjROUk1CTUdBMVVkSUFRTU1Bb3dDQVlHS29Wd1RnRUZNQTRHQTFVZER3RUIvd1FFQXdJQkJqQU5CZ2txaGtpRzl3MEJBUTBGQUFPQ0FnRUFiZUR3azhjM0ZJb0txRS9qRFhCbVZUTURpbnBOcEZJUmwyb3grcHdyb1A4N05UUWlRTDJzUCtleTZub0ZIM1JmYU1sZzFTV0Y0WWkxenBWTFNPalhwbHlSVUdHelo4Q1JzRVNub3JOZUxXY21LUGtpWStQZUZRcWlDMEpFQWV6cmxXR3dpT3I4NXhBTDhqOHNSV0J5dnZYd216QjQxMFdxSS9Uc3VmQTlxelU3UmhsV1g4R3JoNm5RemJ4RGxZcS9rV3BXc2x4emRoSVZyREo1bW9MUjhtVFhpcSsvZlB3bjcvVzNPanJCckp3K1lRYitWWDBLR0srMVlzRkpUcHVtRzdaRmpIbGNsNUh5dFBtNzloaFJxWS9wUGl0RTBoaStMNzNsNVJ6ZHpHUzlRZlh4eExhNm9RZVFIQ0Z4Zm9BTlZWdTlaV0YrWVJyYXk3ZGdiZmhmMTRQMm5oUFJRMVlSMnIyazBSSEs0TW9lenh3aXhwU3lIcDMyeG5HLy96cjB1U28rUHB6NmFSeHhJNlRzZENmdU1GcDZwOGY1UXEvWXg3c29hK04zditEUTJDKzVNY1JpTWxTSWtLWk9RTVdoTkFTbXlnTFd6US9GNEFKV0NsQjVCWFovdVNKNHJqOHZIUHhDSUpSbGRHWHRtSnhLdk1HSmZoQitHaFY5eHEzVXdhR3A1Z2RRdkFQV1NBQVIvVGVCOUZzWHFLcXFJbysxeWtNbjA4ODhSK1h5c2g3elpHSUFBRjVGRnM2U0ZnbmRjYXVnMGFsWHpZYnJBNE5kZ0U2UUxzbzkzaCtlSGVhNEtNcURWRWh5aXBsMWdzK0dtbmlFZUM4aVptc0Evam9uRHJjK3hOQjBLeG9la1JXVXRSL2oveHE0N3dSbmN0TDFDT29yVVh4VmRFVT08L1g1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT48WDUwOUNlcnRpZmljYXRlPk1JSUY2VENDQTlHZ0F3SUJBZ0lJZndMVkVUUGZZVlF3RFFZSktvWklodmNOQVFFTkJRQXdZekVrTUNJR0ExVUVDZ3diUm1sdVlXNXphV1ZzYkNCSlJDMVVaV3R1YVdzZ1FrbEVJRUZDTVI4d0hRWURWUVFMREJaQ1lXNXJTVVFnVFdWdFltVnlJRUpoYm10eklFTkJNUm93R0FZRFZRUUREQkZDWVc1clNVUWdVbTl2ZENCRFFTQjJNVEFlRncweE1qQXhNRE13T0RJeU1EUmFGdzB6TkRFeU16RXdPREl5TURSYU1JR0xNUXN3Q1FZRFZRUUdFd0pUUlRFek1ERUdBMVVFQ2d3cVRNT2tibk5tdzdaeWM4T2thM0pwYm1kaGNpQkNZVzVySUVGcmRHbGxZbTlzWVdjZ0tIQjFZbXdwTVJNd0VRWURWUVFGRXdvMU1UWTBNREU1T0RjNE1USXdNQVlEVlFRRERDbE13NlJ1YzJiRHRuSnp3NlJyY21sdVoyRnlJRUpoYm1zZ1EwRWdkakVnWm05eUlFSmhibXRKUkRDQ0FpSXdEUVlKS29aSWh2Y05BUUVCQlFBRGdnSVBBRENDQWdvQ2dnSUJBTGZQdmtYWU5sdFR5VHl2T3Zva0dYeEVkU3NucS9DYlFzRjNHRjZkbVlWb0UrVlVITGMyQ2ZMeXNKZHRSajkxRWJ6c0hoaGFLbGVFaVdIY3MyODhqQUY5d2IramRTbmNvNzFCQ1Q4V1ZHdzhSV2FHdE5ZcW1LSDZGZlNyTzNiZ3FwNUJtV2Q1ajc3aHBTNU9LTmtHTjJlemI5NzdDdWtNbHA2ODlXV2ErVzlVT05yREpKOFY5akpmTUpzbzdscExGY2NMTC9VN2t3VlhybDRLUDJka1hjb1lROFZCWS9BOTdFd1QrTUlpeG02VWk5UzhNUm9PRmVibUZzK3NkOUhiL2JUMXEyVGovbGdwREhvcGZOY2VvNlBBVVR6NlUrbmxKdzlCL050eXZ6OEJDSC90OXpiMGJqQnJCTFd3Nm0vK2c0b2tUK0lhbE9KRFRDbmVicE5xYjJoSmF3eWRWUXBhZjNKSWtEZDltUXBsWkhDbnZrU2ZCSzhpME0wNm1UcHg4K1R0OE5panNyZksxMjlYT3liaDJoVkxncXUwYjNYeFRuMFBrU0Y4S2R3a3Nka2orOVVkRk5vWm5VelZqWTAzZTFmd0x6ZWRLQ2EwMXJtK2c1cXhGMDBVa2x0RXQxVEJGNmJUdVJCc0NVaEZBRERnT0Z3Yy9ZSnNyRTZRY0JvcWlBb2IvVXhwT3k0NHM0UWxmV3FaUmwwdHpjTDd0UEhRZVZYQjU2cXp0NGZURm9ub2p5UU9ncEl5ZGVFRWxxVm4zTEorSFN5RHNJWk1hK01Qei9MU3FFckJXSjVEckczVkhsci9PSXo1SzVHNUVmRllqTnRDY2J6TzhBZmg1TE45Vk9WVEZkWEk4R2NmR2xxSDNWb09WalAzT2lVY3JMMVNUL1pNNW9LNHl6dnBBZ01CQUFHamVEQjJNQjBHQTFVZERnUVdCQlJJWUR3VkhmbkRwc3VlR2ZQWWthUnozTCtEVVRBUEJnTlZIUk1CQWY4RUJUQURBUUgvTUI4R0ExVWRJd1FZTUJhQUZHZUt1ckxxU0J4NjlUdG9OeWR5QnV1Ulk4dFRNQk1HQTFVZElBUU1NQW93Q0FZR0tvVndUZ0VCTUE0R0ExVWREd0VCL3dRRUF3SUJCakFOQmdrcWhraUc5dzBCQVEwRkFBT0NBZ0VBdUo0ZkZ3amdEYnNPMFMwbE51Tmw2UXFiaWR3Njhiakh4RnE4aXNwVVJnTFpIOXVWNWU4U25FUnp0dUNPUklXTDF5UGV2d2xyWWVlMjRqN2xiVXAydjZVZmdyWWMvY0pzaU1OcmhmZFpkZEIwWWNMdGVqN0hhR3hjZWkyamZFbkhNTnB4VkdLUmU3dmdNVUxhdTEvNmp1ZCtJRVI5S1RyNTc0MFMxUlozMkUvMkVtVjY5QWR5MUt2TXNtbERGRmd3Rk1pQWRSeWhFeldpOGptVGozZnErN3dQWUUvOXQ1RXYyMXNwSzMzUGVTekdHd0t6eUxrcERsdEJaTVJSVU0va1EwdzlVcHhQTTBKdG96bldxMGVOamhUTUVrMTRCYWVBZTBwSVQ0Wm53Mmt5SXJFQ1hLaWFPU1pPZWhkbzNmZVVLclBkREhsMjRYSG9NZVhqQ0F0eCtETFd2aGRhaWd3RVF6d2NhaFl3UkdrMWJQcG8xQzBYSThzVDBScXNoTXlLdk9GODZVWnQ3blJqbS9KUDBuenR2Tk0vNHdjMld4TllMZUhpRWNoS2ZpWnVBZm5oQ21MYlN5N0s0WlQ0ODhGUTFtZThpb2ExRHltcWVoa3BsUjMyUTlmclJZSko5NmluUFM1SU5PU3lTRVBYbW9LWXJxSzc3UTlwVUtveUtITkJoTjJGSXpGSXpRZU9yQnJMSWxRREJiOVAzSEphKzdhMWtLdUV2aFlGK1NDVDZ5MTVWeUxkSnpoZTVkRFFJZnJkbmhWbmZ2bDZOcWFvRjVOVFRaY2k3enVJaEJmSzVCNFlWSXY0RWVlaWFOSC9IaGVrVFFSc3FXTWFOMnlBQSt1NmttTXBqK1dXcFNJZWMrWEpjQkRwV05sYXNEZlYvV0hzVFY5MkkvNFZUWVk9PC9YNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+PC9YNTA5RGF0YT48L0tleUluZm8+PE9iamVjdD48YmFua0lkU2lnbmVkRGF0YSB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy5iYW5raWQuY29tL3NpZ25hdHVyZS92MS4wLjAvdHlwZXMiIElkPSJiaWRTaWduZWREYXRhIj48dXNyVmlzaWJsZURhdGEgY2hhcnNldD0iVVRGLTgiIHZpc2libGU9Ind5c2l3eXMiPlNtRm5JSE5wWjI1bGNtRnlJR1J2YTNWdFpXNTBaWFFnSWt0SlFVSWd3NFZ5YzNKbFpHOTJhWE51YVc1bklESXdNakFpSUcxbFpDQjBjbUZ1YzJGcmRHbHZibk51ZFcxdFpYSWdPVEl5TWpFeE5UVTFOelEwTVRZek1USTJNUzQ9PC91c3JWaXNpYmxlRGF0YT48c3J2SW5mbz48bmFtZT5ZMjQ5UTBkSklGTjJaWEpwWjJVZ1FVSWdYQ3NnVTJOeWFYWmxMRzVoYldVOVUyTnlhWFpsTEhObGNtbGhiRTUxYldKbGNqMDFOVFl6TXpjeU1Ua3hMRzg5VTNkbFpHSmhibXNnUVVJZ0tIQjFZbXdwTEdNOVUwVT08L25hbWU+PG5vbmNlPlhxZWJtdlRsVjRnbmVVZEtBZW0vSFVGK0QrUT08L25vbmNlPjxkaXNwbGF5TmFtZT5VMk55YVhabDwvZGlzcGxheU5hbWU+PC9zcnZJbmZvPjxjbGllbnRJbmZvPjxmdW5jSWQ+U2lnbmluZzwvZnVuY0lkPjx2ZXJzaW9uPk55NHhPUzR3PC92ZXJzaW9uPjxlbnY+PGFpPjx0eXBlPlNVOVQ8L3R5cGU+PGRldmljZUluZm8+TVRRdU1nPT08L2RldmljZUluZm8+PHVoaT52aTFYQmlHTzRrSit0MzNNNEtuSksvTXlRYmM9PC91aGk+PGZzaWI+MDwvZnNpYj48dXRiPmNzMTwvdXRiPjxyZXF1aXJlbWVudD48Y29uZGl0aW9uPjx0eXBlPkFsbG93RmluZ2VycHJpbnQ8L3R5cGU+PHZhbHVlPnllczwvdmFsdWU+PC9jb25kaXRpb24+PGNvbmRpdGlvbj48dHlwZT5DZXJ0aWZpY2F0ZVBvbGljaWVzPC90eXBlPjx2YWx1ZT4xLjIuNzUyLjc4LjEuNTwvdmFsdWU+PC9jb25kaXRpb24+PC9yZXF1aXJlbWVudD48dWF1dGg+cHc8L3VhdXRoPjx0b2tlbj50b2tlbi1ub3QtdXNlZDwvdG9rZW4+PC9haT48L2Vudj48L2NsaWVudEluZm8+PC9iYW5rSWRTaWduZWREYXRhPjwvT2JqZWN0PjwvU2lnbmF0dXJlPg==


Online Certificate Status Protocol (OCSP) Response:
  

MIIH3AoBAKCCB9UwggfRBgkrBgEFBQcwAQEEggfCMIIHvjCCAU2hgaUwgaIxCzAJBgNVBAYTAlNFMTMwMQYDVQQKDCpMw6Ruc2bDtnJzw6RrcmluZ2FyIEJhbmsgQWt0aWVib2xhZyAocHVibCkxEzARBgNVBAUTCjUxNjQwMTk4NzgxSTBHBgNVBAMMQEzDpG5zZsO2cnPDpGtyaW5nYXIgQmFuayBDdXN0b21lciBDQTMgdjEgZm9yIEJhbmtJRCBPQ1NQIFNpZ25pbmcYDzIwMjEwMjA5MTQzODMxWjBcMFowQTAJBgUrDgMCGgUABBShCe2TeJhFnFU8Wp45Ntc896JzbAQUM6xGpTl2O7Cu33Leo+JWD3StVSgCCCPo+uDKZWMBgAAYDzIwMjEwMjA5MTQzODMxWqECMAChNDAyMDAGCSsGAQUFBzABAgEB/wQgCGcv70fwm3jsmoKr6toiDScfhXippcYnFicjx1M7ElowDQYJKoZIhvcNAQEFBQADggEBADZ1Q8yxl2RcO1Wf9e+ee47EX5mavK2knoUfBlNoOVsmcqOlkJR/R5/ayKorYwTFBS+ExCVEXPBiQ6PXTrTL4xCzBF9gNwOfCgZUv2bm3U1ca5xheuovoABDf9+BLKFWNiHsxQmJYEVg5j5dduqc2Kzp3X2ukjxmZu8cLIz0LmATbTDcgzJlbKBrlLLG8QGiUpb6WE6ykqoGx9F3B/zOIh4lu97v8nza60r+uMG0Wdq4LmMP6iEwF1IshtIFUYRm08czuBHF1XubC1Ig652WbaujiK2vDcZn2V0Kqgm76SvzBWrlO5J8AN0NIsgOKpD3FjPgZfdoxFOyzl1J7/n3l6WgggVVMIIFUTCCBU0wggM1oAMCAQICCDRRab5cU+nqMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMIGVMQswCQYDVQQGEwJTRTEzMDEGA1UECgwqTMOkbnNmw7Zyc8Oka3JpbmdhciBCYW5rIEFrdGllYm9sYWcgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MTY0MDE5ODc4MTwwOgYDVQQDDDNMw6Ruc2bDtnJzw6RrcmluZ2FyIEJhbmsgQ3VzdG9tZXIgQ0EzIHYxIGZvciBCYW5rSUQwHhcNMjAxMTA4MjMwMDAwWhcNMjEwNTA5MjE1OTU5WjCBojELMAkGA1UEBhMCU0UxMzAxBgNVBAoMKkzDpG5zZsO2cnPDpGtyaW5nYXIgQmFuayBBa3RpZWJvbGFnIChwdWJsKTETMBEGA1UEBRMKNTE2NDAxOTg3ODFJMEcGA1UEAwxATMOkbnNmw7Zyc8Oka3JpbmdhciBCYW5rIEN1c3RvbWVyIENBMyB2MSBmb3IgQmFua0lEIE9DU1AgU2lnbmluZzCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAJwVdVYzR4oFg2+k6PiPcu3WUTW2/OY9FctgKqF+xYyyWSDH+QkyU9G5CodM+OtKHJcc215ub8JhKz19xx6BBYHl5W2IYJG/Go5a5F7ecvrsghT02lKMbnkb6e0op4eIqGdCiLnLik7Xaz4qMQdlv57fyfSxwIhy3NTcKeqnVb+1Tqx7oropQm4wtxWcc6SQE6yXBYM1FozdZWR+XRnqXcgzXE71UgHHasgmcO1cVKA8iiUT+8iwfgzpgHb1M26GxEr6BAIYGxxdb8p0CRmJ/1Pc0L3Io/Sj2WuqJjMhGCvLDNoSmTiy/OQGBB5ixj5LkSBuRpiOe2zgpGAxi+Y1b9sCAwEAAaOBkTCBjjATBgNVHSAEDDAKMAgGBiqFcE4BATAWBgNVHSUBAf8EDDAKBggrBgEFBQcDCTAOBgNVHQ8BAf8EBAMCBkAwDwYJKwYBBQUHMAEFBAIFADAfBgNVHSMEGDAWgBQzrEalOXY7sK7fct6j4lYPdK1VKDAdBgNVHQ4EFgQUxoH+6DM/Om57AlicbgFj1m5pUocwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBAGhrS5MtZt2ECVMIKAGTdoHl/9UWyspnr8BKPy+6Sk69uCVfjf1n47WPKR3KuCg+7mFP6zWR8NIuSIuw+0zkE/+A0K11wSfVBTzkBwXp2LD3qITgKfe5diTNMxVg+pm8m8O4akhf2Zdd95GFV9lmyMnsbRQ+4p9IwCRJSLLzXu7xwP1Owry7zGkaj6ckn1WpdKSLkkMtaEf+ry5QzXr+A88c41w/xGzRO/L3NXV21hrtzwYdydl/3wyEp8MbXMFJaYebDH0nYolNpKPBR+GrGKjMBAMZZClOk7fern1YPfHI4ULdA6Y6exxi8TzcB86/QtAppcc2i+v0TV0OYXjd+U+0xeMbmrkbRjd1mmMcUGyLU2c5J29XaFKyt2E1nAHM++Z/J8lpVH7N7JpNW0NbGxfqTse5LoEq+mRoGCKDdVTUocIKFROZSq0ZV4ZXGHNY4jAY7Z8ReH8MtCyEnDf8S6XYpJn/s3v2yQ+HzBYxD+iOOceOj/4Gg0C00YRZ6u7URICSLFeHXWcDDoewQUuodXqYauhxJj6xoAP8GBQsAKt0m+q6gkyQIF1QWQH9JsNtXnY2fznOpm6OOrlNgzDsJuQdKiKmp9NQSyyoN4fp4iFtzO0iITaVqIWnOWo1SvgVzUChnAAYAMy4GarTda8uVv8vkII0KNjnHuyfIUtRLNax




      

    

		2021-02-09 14:38:30.928015 UTC ±2 ms		2021-02-09 14:26:51.874015 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign sent an invitation to sign the document via email (anders.tagde@kpmg.se) to Anders Tagde (AT). The invitation included a link that when clicked led to Scrive eSign’s online interface to sign documents. 
The invitation contained the following message: 
 Hej! 

Det har blivit dags att signera Kommuninvest i Sveriges årsredovisning för 2020. 

Hör av er om ni behöver hjälp med något. 

Mvh 
Johanna Anderson 
073-086 0221
      

    

		2021-02-09 14:38:43.396354 UTC ±2 ms		2021-02-09 14:26:51.874015 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign’s external email delivery system reported that the invitation to sign the document sent via email to Anders Tagde (AT) was delivered.
      

    

		2021-02-09 14:39:02.064098 UTC ±2 ms		2021-02-09 14:26:51.874015 UTC		
      92.35.65.215
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.150 Safari/537.36 Edg/88.0.705.63
      
    		
      
        The party Anders Tagde (AT) opened the view to verify their identity before viewing the document.
      

    

		2021-02-09 14:39:05.987163 UTC ±2 ms		2021-02-09 14:26:51.874015 UTC		
      3.224.69.210
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.150 Safari/537.36 Edg/88.0.705.63
      
    		
      
        The party Anders Tagde (AT) opened the view to verify their identity before viewing the document.
      

    

		2021-02-09 14:39:06.426335 UTC ±2 ms		2021-02-09 14:26:51.874015 UTC		
      54.211.153.121
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.150 Safari/537.36 Edg/88.0.705.63
      
    		
      
        The party Anders Tagde (AT) opened the view to verify their identity before viewing the document.
      

    

		2021-02-09 14:39:24.673842 UTC ±2 ms		2021-02-09 14:26:51.874015 UTC		
      92.35.65.215
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.150 Safari/537.36 Edg/88.0.705.63
      
    		
      
        Anders Tagde (AT) verified their SwedishBankID identity through CGI  to access the document. 




Data returned from CGI:
  
Name: ANDERS TAGDE
    
ID number: 
  196610155159

  
  
  
  
  
    
IP: 92.35.65.215
  
  
  
  
  
  





Signature: 
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Online Certificate Status Protocol (OCSP) Response:
  

MIIHkwoBAKCCB4wwggeIBgkrBgEFBQcwAQEEggd5MIIHdTCCATWhgY0wgYoxCzAJBgNVBAYTAlNFMTAwLgYDVQQKDCdTa2FuZGluYXZpc2thIEVuc2tpbGRhIEJhbmtlbiBBQiAocHVibCkxEzARBgNVBAUTCjUwMjAzMjkwODExNDAyBgNVBAMMK1NFQiBDdXN0b21lciBDQTMgdjEgZm9yIEJhbmtJRCBPQ1NQIFNpZ25pbmcYDzIwMjEwMjA5MTQzOTI0WjBcMFowQTAJBgUrDgMCGgUABBQXO089wTW7MboTMxka2Kfgw4dAQgQUhywBjeCqvk2X7eMmfYDu8ljDljkCCELv6zW8PG3PgAAYDzIwMjEwMjA5MTQzOTI0WqECMAChNDAyMDAGCSsGAQUFBzABAgEB/wQgRCxTn5rfFLCRN3UjrXOOb2QYkf0I86981w5oxUQOYAIwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADggEBAA+lDJJjO8GeLB9ttT8Q9Vd2NMQejbA53FX4QuWWmxIPPtU2jjVYPgQi+2f8e20IwuG7cwCndE4geie8TRdoG4PT7Kw+YVeAW0PTeY7SDwx8Zm6oFoo5ODde/cymy1laoS3AsWQn7iDDK3cxTOmdXsZKH7pn83vmxvW6yULnY+S/58PBEE3Fqa2vDEvGhS+0dtyMt0q33X1dUPlPOh1p5ZHgH9qNizMBAaRf5Feucy4VZv0Rt0x+4EJ2qgEC4qnm06VSXVhokgTNn4sIAs3HWby0X31XeOM5wHA4OnU45UGUHQC2bGkVSP3VYJATPAWnVqzZtZMwdtxRdEIr/yYt8OCgggUkMIIFIDCCBRwwggMEoAMCAQICCG22NyW0gRTIMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMH0xCzAJBgNVBAYTAlNFMTAwLgYDVQQKDCdTa2FuZGluYXZpc2thIEVuc2tpbGRhIEJhbmtlbiBBQiAocHVibCkxEzARBgNVBAUTCjUwMjAzMjkwODExJzAlBgNVBAMMHlNFQiBDdXN0b21lciBDQTMgdjEgZm9yIEJhbmtJRDAeFw0yMDExMDgyMzAwMDBaFw0yMTA1MDkyMTU5NTlaMIGKMQswCQYDVQQGEwJTRTEwMC4GA1UECgwnU2thbmRpbmF2aXNrYSBFbnNraWxkYSBCYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMzI5MDgxMTQwMgYDVQQDDCtTRUIgQ3VzdG9tZXIgQ0EzIHYxIGZvciBCYW5rSUQgT0NTUCBTaWduaW5nMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAjgWBbLR4zB70Aygam1fSZzUFsZnZq7N6vaUpqFfHprWiNDIgppWIWHWqtnXV8x1d83VWvlGiZGVsmxYN/8UD4qhU2ByrNT4jbrhiSwX19LMK8u3SKhaIzEFBOE+5wHx0WM8QRVSf1/F/3Qrcjt+yb7D24Js7geemJK6qjcCobVvee5mpozHMa9Px6i3qfA0qzwu2n2Utx4c4Vj7d6KptjYDeyyVk0lgRQL30a+2phtFuVuFA8HpjNMbP9Afu8zU8p/08Gi5iD5ri9r4WdPelwgOPR76RbVeX+n2gQ4AcxdB3vr+7zInudTNFIe3iKlWorsoKlESNaCIXNT2pd7vDHwIDAQABo4GRMIGOMBMGA1UdIAQMMAowCAYGKoVwTgEBMBYGA1UdJQEB/wQMMAoGCCsGAQUFBwMJMA4GA1UdDwEB/wQEAwIGQDAPBgkrBgEFBQcwAQUEAgUAMB8GA1UdIwQYMBaAFIcsAY3gqr5Nl+3jJn2A7vJYw5Y5MB0GA1UdDgQWBBQ+pGtgRzm9S3B3VzVqsCHRRumzbjANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAXGVHpK5laIhl5BZGdvkSgRQ2aYkhnlXVcBX8EVKVhZDEL1vhnRafbC1W/uBEfEUrSd6TfnMG/Iv4RV3V631KkQyfA+fXhHyVheaTcDQRtkDtj6o0e81UN4EakIZiZ6QWItfQwDZRB2YY7NwyPQ+gXO/Eu5r49VshzW+reDAFfsfVQiKUElvR1VHk9rgSV1FE1XdWB2zKifAjgb6tXjZnf4rDukb6Uw1Q7X19xutfVsJr0th8yCou4vTiUnPwRaE1cOL7hX9cY5ZFj+7MuIf4I6p1NlCjVM9JDIXBNifOqRdxKAwQ87lGPO/J07+3CruAWYqNWpU08J3vHD10z7r97YjdWfVAr2Y29Ly98Zn6aDxoLtrsQki1VlN/bQ5j7o2k/O3PPwib1djS9V348gUn1pGNcKikPzAVZkVy50U97W3iFC3nOwuaHHGnUszgL9LfIUx+DDv1Ga6BuTreHey5N5lYM39nfN78fO0/bqkFLXFnh31kPGcqqU8915mjTFWi0FkCvdQEh79WtOcwg7kAnOf0fyabIXl/a7rtROPfTWU3xMgI7Fh4J/pa7PbWRFjAK1ZdxIqSytzznnelagbb9XLGGTwOOsWRNBeoQa6cqxkOUiD0LXlHA5JhtsZJBUl/h6hbfxHTsScJB3BeVbwQRbGzEt/NEftAzjYuqmnQuFI=



      

    

		2021-02-09 14:39:25.193072 UTC ±2 ms		2021-02-09 14:26:51.874015 UTC		
      92.35.65.215
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.150 Safari/537.36 Edg/88.0.705.63
      
    		
      
        The party Anders Tagde (AT) opened the document in Scrive eSign’s online interface to sign documents.
      

    

		2021-02-09 14:40:30.490049 UTC ±2 ms		2021-02-09 14:26:51.874015 UTC		
      209.58.138.75
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
      
    		
      
        The party Anders Tagde (AT) opened the view to verify their identity before viewing the document.
      

    

		2021-02-10 05:52:21.936808 UTC ±14 ms		2021-02-10 05:27:28.003272 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign’s external email delivery system reported that the invitation sent to cingelstam@gmail.com was opened.
      

    

		2021-02-10 14:51:03.706362 UTC ±5 ms		2021-02-10 14:27:48.575784 UTC		
      92.35.65.215
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.150 Safari/537.36 Edg/88.0.705.63
      
    		
      
        The party Anders Tagde (AT) opened the view to verify their identity before viewing the document.
      

    

		2021-02-10 14:51:10.246392 UTC ±5 ms		2021-02-10 14:27:48.575784 UTC		
      54.158.97.113
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.150 Safari/537.36 Edg/88.0.705.63
      
    		
      
        The party Anders Tagde (AT) opened the view to verify their identity before viewing the document.
      

    

		2021-02-10 14:51:16.432433 UTC ±5 ms		2021-02-10 14:27:48.575784 UTC		
      92.35.65.215
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.150 Safari/537.36 Edg/88.0.705.63
      
    		
      
        Anders Tagde (AT) verified their SwedishBankID identity through CGI  to access the document. 




Data returned from CGI:
  
Name: ANDERS TAGDE
    
ID number: 
  196610155159

  
  
  
  
  
    
IP: 92.35.65.215
  
  
  
  
  
  





Signature: 


  PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiIHN0YW5kYWxvbmU9Im5vIj8+PFNpZ25hdHVyZSB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC8wOS94bWxkc2lnIyI+PFNpZ25lZEluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiPjxDYW5vbmljYWxpemF0aW9uTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvVFIvMjAwMS9SRUMteG1sLWMxNG4tMjAwMTAzMTUiPjwvQ2Fub25pY2FsaXphdGlvbk1ldGhvZD48U2lnbmF0dXJlTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMS8wNC94bWxkc2lnLW1vcmUjcnNhLXNoYTI1NiI+PC9TaWduYXR1cmVNZXRob2Q+PFJlZmVyZW5jZSBUeXBlPSJodHRwOi8vd3d3LmJhbmtpZC5jb20vc2lnbmF0dXJlL3YxLjAuMC90eXBlcyIgVVJJPSIjYmlkU2lnbmVkRGF0YSI+PFRyYW5zZm9ybXM+PFRyYW5zZm9ybSBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnL1RSLzIwMDEvUkVDLXhtbC1jMTRuLTIwMDEwMzE1Ij48L1RyYW5zZm9ybT48L1RyYW5zZm9ybXM+PERpZ2VzdE1ldGhvZCBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDEvMDQveG1sZW5jI3NoYTI1NiI+PC9EaWdlc3RNZXRob2Q+PERpZ2VzdFZhbHVlPkhRK1VudUNHQThCcGFMaEhEV2pvL1g0RHdMeFFJZDdsNnZZYjh3SndGTXc9PC9EaWdlc3RWYWx1ZT48L1JlZmVyZW5jZT48UmVmZXJlbmNlIFVSST0iI2JpZEtleUluZm8iPjxUcmFuc2Zvcm1zPjxUcmFuc2Zvcm0gQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy9UUi8yMDAxL1JFQy14bWwtYzE0bi0yMDAxMDMxNSI+PC9UcmFuc2Zvcm0+PC9UcmFuc2Zvcm1zPjxEaWdlc3RNZXRob2QgQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAxLzA0L3htbGVuYyNzaGEyNTYiPjwvRGlnZXN0TWV0aG9kPjxEaWdlc3RWYWx1ZT51MGMvN1pHUGlGUWt5TDVOMTBKejVLRWZhTDhSTk9EUEFSRjJSdndWWlZnPTwvRGlnZXN0VmFsdWU+PC9SZWZlcmVuY2U+PC9TaWduZWRJbmZvPjxTaWduYXR1cmVWYWx1ZT5sN29EMDhoOWswb2pFNk00RCtseWJ4Z3VUOXBFWXYvNGltZG8vdDFaWSsxS3Ivek4wZXVUZy9LTTJoNXRZZTdBZHdkb1lydWRObnJHeGJhV0I0aWVEYUxacGtuSjdOcUlNZlZ1ZVdnM04xTzlrZk1oNjQ0VFZyUmhNdzFUcUk2K3pqbDBDeTFOZVlUa0hpWTdLMWwyYXJsck5JYWw0cjhGNk8zcVF5R2ZDV2licmwzL25ablNJaGxCODZzeVZ5L3NHSWNsbnRHNWplWkk3VFBIN0ZBT2NERHlXTE5UNUtLbVRJd2NtUVpjUkZ1QTFOWlloODZycFlkUDFPK1dQaXJOUjdmS1lSR1Z3Qmw3anRPWVliVTcvZFAzSllleTlONXN4SzQxYWxHT0tvZm9BVlpESngxS3BSbXBUeWFoT3ZYYTR6RUYwSTd2OWNtQmdQN2xzWVlWdFE9PTwvU2lnbmF0dXJlVmFsdWU+PEtleUluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiIElkPSJiaWRLZXlJbmZvIj48WDUwOURhdGE+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGYWpDQ0ExS2dBd0lCQWdJSVF1L3JOYnc4YmM4d0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRUxCUUF3ZlRFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1UwVXhNREF1QmdOVkJBb01KMU5yWVc1a2FXNWhkbWx6YTJFZ1JXNXphMmxzWkdFZ1FtRnVhMlZ1SUVGQ0lDaHdkV0pzS1RFVE1CRUdBMVVFQlJNS05UQXlNRE15T1RBNE1URW5NQ1VHQTFVRUF3d2VVMFZDSUVOMWMzUnZiV1Z5SUVOQk15QjJNU0JtYjNJZ1FtRnVhMGxFTUI0WERUSXdNVEV5T1RJek1EQXdNRm9YRFRJek1URXpNREl5TlRrMU9Wb3dnY1F4Q3pBSkJnTlZCQVlUQWxORk1UQXdMZ1lEVlFRS0RDZFRhMkZ1WkdsdVlYWnBjMnRoSUVWdWMydHBiR1JoSUVKaGJtdGxiaUJCUWlBb2NIVmliQ2t4RGpBTUJnTlZCQVFNQlZSQlIwUkZNUTh3RFFZRFZRUXFEQVpCVGtSRlVsTXhGVEFUQmdOVkJBVVREREU1TmpZeE1ERTFOVEUxT1RFME1ESUdBMVVFS1F3cktESXdNVEV6TUNBeE1DNHpOQ2tnUVU1RVJWSlRJRlJCUjBSRklDMGdUVzlpYVd4MElFSmhibXRKUkRFVk1CTUdBMVVFQXd3TVFVNUVSVkpUSUZSQlIwUkZNSUlCSWpBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQU9DQVE4QU1JSUJDZ0tDQVFFQXQrOFY5OHZvd3haTEI2NUdkaENGL2Q5NjUweWlLRHlPNGU0aUQvVVZLS0hzbUlNM3puQkJZWnFlWUZqQnZWQ2xmN3ZjcWVwTW5ON0VtdklaaWNwWlprVDFRY3g1WTVCVHpLOGVxV0xSZ2tISWZjRHpVU0hXNzByck41WjNMOHN3TW5DMEtRMmN1ZjdwSDFvRWl2cGtPQTljWVA4RmpkUElSTVZJMU8vY3NLTWZ1cEhXUUxZQ2NTT1JWRXJ4S0NQd0duNHE1WXZlWVlybldNZHFxam5hbEhrYUppTE9oemJCNjNQZEVxcDFQNWNoK25NQVJQNGhpWjM4elBmV2xmVXc5N1phWXdDWWsrNDVRaDZMaXk3VWgvUENrU01iK3kxNXQyOWpySWxDNFpLVHZ3UEVkaWVxTE1xajh6YUVKMXVVcklka1ZzQVFkRll5ZXRpeFlCMS9Vd0lEQVFBQm80R2xNSUdpTURzR0NDc0dBUVVGQndFQkJDOHdMVEFyQmdnckJnRUZCUWN3QVlZZmFIUjBjRG92TDI5amMzQXVjbVYyYjJOaGRHbHZibk4wWVhSMWN5NXpaVEFUQmdOVkhTQUVEREFLTUFnR0JpcUZjRTRCQlRBT0JnTlZIUThCQWY4RUJBTUNCNEF3SHdZRFZSMGpCQmd3Rm9BVWh5d0JqZUNxdmsyWDdlTW1mWUR1OGxqRGxqa3dIUVlEVlIwT0JCWUVGRmlkREtXRDIyOEJrWnUzY2pmQm54OElsaWFTTUEwR0NTcUdTSWIzRFFFQkN3VUFBNElDQVFCS0xrbElMaUtIUFFkbnVqWjI5Sm1BRytmdlc1emIvbkNtUWl4anRGd2pJMWJRUjNTTGltbml0UFkrcU9aYXVJY3lmcXAyT3IwR2VMWldHaUhuSFhCK1hMTDQ5aW95bDlSOVZlRXlhblIzSGUrY1JtQVZOZjVoVGpuYUFXbllZQlgzclZ1Rm15LzdxUXA5VzZJb0JZaXJpSEZPQlI5UXhsU0JNYVR4ZEhCUDF0L0FsVmNzSENWSWNpdjhVMWJjdDBHdC9PSzZvR056VTh3ZVJkWHNNU0d4RThtRUFYNi9EYU5GbTU1M2lDSGNzeWFBMDBuK0pWcGMweFpaZ3BDZkgvYjV0emRlNHI0MzdkN291aGE1VDFES0pRWkFLTXNiQVQvUGZCVmhpamtUbUI5SHNxem1keWRRaUpWc1NQQkoxdGdEb2hGWWxOK1dWSVJoemhHTCt1TytLT2laVXkrVkg3UjdMTk1hYzJBc3QyWStHV2dwcDFIdmlmWlU2VUI1d1ppcy8rb3g0WEl5dXV1NzR3WjdPb0c1b2NPaHp2S2lRNGU4REZLT2pwcGdmUUdja0twRHlOTHNFTVVBWG8zRGFwZndBdmNEN3h4SS81Yys5R28wS3oyMXU4UGRZMktTUmlxNjJTc0N6aERlSkMrWVZWMnlRek93enRab01ja2xyOUFodEhCUmNLckJEZlJnZWRZSEc0bld1YWh1L3Uycm9rSXZVRmpYMlZuNUJSaXhMQlV0MVpCWGgxcG9PeWE4NStGSmFoU2RNMDVrK3Z4Q2xzM3J5OHlJTFhMcUdLdjdpWHFKUDlvcHB5MS9BeTI1cWUwV0JqRG1MYkttOE1ucFZ5Ukg1emFxQkpFUkRlV1YwN3liRXVuSTRTUFZGMC9NY0t4KzdudEl6c1BwalE9PTwvWDUwOUNlcnRpZmljYXRlPjxYNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+TUlJRjZqQ0NBOUtnQXdJQkFnSUlYUkZOQkhvQTlVa3dEUVlKS29aSWh2Y05BUUVOQlFBd2N6RUxNQWtHQTFVRUJoTUNVMFV4TURBdUJnTlZCQW9NSjFOcllXNWthVzVoZG1semEyRWdSVzV6YTJsc1pHRWdRbUZ1YTJWdUlFRkNJQ2h3ZFdKc0tURVRNQkVHQTFVRUJSTUtOVEF5TURNeU9UQTRNVEVkTUJzR0ExVUVBd3dVVTBWQ0lFTkJJSFl4SUdadmNpQkNZVzVyU1VRd0hoY05NVEl3TmpBME1USXhOVE0yV2hjTk16UXhNakF4TVRJeE5UTTJXakI5TVFzd0NRWURWUVFHRXdKVFJURXdNQzRHQTFVRUNnd25VMnRoYm1ScGJtRjJhWE5yWVNCRmJuTnJhV3hrWVNCQ1lXNXJaVzRnUVVJZ0tIQjFZbXdwTVJNd0VRWURWUVFGRXdvMU1ESXdNekk1TURneE1TY3dKUVlEVlFRRERCNVRSVUlnUTNWemRHOXRaWElnUTBFeklIWXhJR1p2Y2lCQ1lXNXJTVVF3Z2dJaU1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRJQ0R3QXdnZ0lLQW9JQ0FRRENFT0tlL2FzSHJEOGU0a3pqN1NqZjZDbkZVb0lqTDk4em1YNC8wd0FTTFJGdnU4OWJKVGwwOWQybi9kc0hpWEpXcUhXRDZqRC80bGRZU094R3FVb2tVTEljNXloR2lKTzlJVThCVzJMVHRRQXhHVkxVNjN5WmdnOElkUVArRWRCYlZvN2hRRy9BbUtmYXJDSy8xNTliRE96eVlFUFhncXpiZ1ZiK2ZvK0VZaDlqQlM5eExlcGNzNXpJWWxnTURwcmNCVHN1dkdYZGhIendFeHRxdVVGYVZZcjdQWllhOHNlbnk0aVVrSXp1TFF2YXhsOE0zcEJsU3RGS3FVekNTN3QxRjNPekNaWDg3L3BBWFdXRUVBNnVVbGJRSW4ybVZGTS9lZ3c2c1ZVZGh3em9wUFNUY2g3V2wvTHl2RGc5NEhOd283U2pRbkJ3V0ZpbWZ2WGlGNU9Sd1pJZTZydXVpRmcxelBGNzVKc2t0R09BamlTMm92Y0xiQnNHVm1JeWZqSVN4dlljY3dpcjJQY0ZTK1RXdWY1QU1pbG40ZWkvMHpIT3JtTDRaREpiWFd2SVRqYWNLUTV0TUNJL01ZbGtnQUsxMFdKWGM1SmJYYld6YVFkWUlCRVo1bHVISXN1aVNmMW5YVE1aQ0wwUmhYazhtNFlTR1NET25HNThlczM0WHZHSHV4QWtUazVibFBsVGJJQlBFQVo1Q0hJMTluNElyRHB2YUdBREQ5RUptWHZuS0cxL1FERm1SNWNJNHNZSUxGaURBcGlGL2dlM0VZZzdWcVg0b3gvTlRzbjlxTC9pamtCVEZKdkpPaXUra09MU2I0UGVabXNBTlN3ZGJIbzZwd1JkYkVCN2FkK29SYmIzTnFSaWZoczJqOVRxdlIwN2JEclhOZFVLa0wwQ01RSURBUUFCbzNnd2RqQWRCZ05WSFE0RUZnUVVoeXdCamVDcXZrMlg3ZU1tZllEdThsakRsamt3RHdZRFZSMFRBUUgvQkFVd0F3RUIvekFmQmdOVkhTTUVHREFXZ0JUZkRNQUgzOE91cGRaNnk0UUtMN3U2UERYTVV6QVRCZ05WSFNBRUREQUtNQWdHQmlxRmNFNEJCVEFPQmdOVkhROEJBZjhFQkFNQ0FRWXdEUVlKS29aSWh2Y05BUUVOQlFBRGdnSUJBQk5uYlRKREo0aGYzS1NQbGRpWXN5VFdIUC9FbGFhbXpmOXRuWEdzWkF6K000b0xmMXVrMVhaVlpSNUdTaVg3cUlZVGU1dUlETjZ4eCtKSS84Y0ZZcWJ5TTNjMms1QjgyVkk4M3FySXczWVhRRW8xQzJvUHZlakVTSm9YSmdxMnczVk16T1IxMXRUVGZCUVBURG5CVGVEbGtYdCt1UHF5b0h5N0R4SjZLTWo4Wi9OWDJRNis0dlNZQndrS05YRExWLzBwT245RXYyT1JQNXE5TWUyOWc4cHFXeVZnSFdPN2ZoVUltRTc1VHZvVGwwcDV4cjRIaFVJMGVCd3FCWXNoQ1Y3SGJ5RU9jMGxWdDMzRnVWbklpVENZTVFBMGZNd2MzS1Y4SDRGaWQ4enhuUUlWRTBSdFJlN0VqRjl2ZE5SQkZtQ09rbUF2V3BscGh6UmhOSENPRmNlU0ZCQVR4bFpiSTBNb3JIMitPZnd1eHFtSWJIdVpCWmZuL01CZHphdzJWbHRBZzJJVThkZmFta1AzWnhqWTdpMGpjQk44aGFxMUs5SEpHY252MmpvQjV2UVhjWnB0VWNpRExGU0hoR2hvSFZGVjFGSmZBWlFDLzFUQTlGL3FlMzNKYVFjNnQ4UksxOXRkcFQvVmRocWtjRy9MazJPaDVacDVrQnpMc1pFZlhPM2NJZ0FqSVBtMXV2Zjd6cFBOOWZVb3dZTFZLMmJVbkxPNHBGQ2h5NysyMTNHbjYzczQzZE4vdWJ1S2FDbC9OdTJWWmpmWkZxV3JiTkk2ZzFiWnFKMW1JRTVBY1JsR1JOOVIya1dVNXJuT1JQRmtaYXB4L2RFUFZBRjVDdTd4cml0eFFTbHBiUHFMakFmYXc0WmNNNTNERUY3Z2Yvd0dBTGRqR3d3ZjZsZjA8L1g1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT48WDUwOUNlcnRpZmljYXRlPk1JSUYwRENDQTdpZ0F3SUJBZ0lJTy9Wa0ZFMjlkcXd3RFFZSktvWklodmNOQVFFTkJRQXdZekVrTUNJR0ExVUVDZ3diUm1sdVlXNXphV1ZzYkNCSlJDMVVaV3R1YVdzZ1FrbEVJRUZDTVI4d0hRWURWUVFMREJaQ1lXNXJTVVFnVFdWdFltVnlJRUpoYm10eklFTkJNUm93R0FZRFZRUUREQkZDWVc1clNVUWdVbTl2ZENCRFFTQjJNVEFlRncweE1qQTJNRFF4TVRNMk1qZGFGdzB6TkRFeU16RXhNVE0yTWpkYU1ITXhDekFKQmdOVkJBWVRBbE5GTVRBd0xnWURWUVFLRENkVGEyRnVaR2x1WVhacGMydGhJRVZ1YzJ0cGJHUmhJRUpoYm10bGJpQkJRaUFvY0hWaWJDa3hFekFSQmdOVkJBVVRDalV3TWpBek1qa3dPREV4SFRBYkJnTlZCQU1NRkZORlFpQkRRU0IyTVNCbWIzSWdRbUZ1YTBsRU1JSUNJakFOQmdrcWhraUc5dzBCQVFFRkFBT0NBZzhBTUlJQ0NnS0NBZ0VBbS96SmVSUHhGblFqeWgyQzdHb1pDSWp2bmsvVjNQYW9ja2oyaW1aMHBIcGNqeWMwQWZNK0FaRFlYNlBBbnFsUGI5c2gzMVczeGZzWFNjV3FjbktFYkViZ3p0Wkw2NXF1YWN3Z2JBYVNaQU40bGpMWmZLNGhRdS9jWkRaUEJQWFJSejQ5RWdBWVJ4M0oyYzBIa01wVGc2d3ZnMnBpOTlQZUVpNjA4dVBxelNPSlQzVU9FWlhkSmpQZHlhNFFsMDNSMnhsM3EycG1FUnBrOHRWSkx5bjFVSlJOOW1OcEw2OTJ3TFZWSXk0TWlUNEFwUXNWcW1pMkp1cFZ5VllJaDFJVnhVdGpiMVIwbW1nUHBVbXVOeU1nMmxnTlp2ZDVEMzd4WlI1K204WkZuSkVxZXF4Y2U1QUZtYWJ4cWV3SlFQL2RTZFZYT01qYTJYclliM0J3VkFycWZ2SHRURktVeHJRbGFFeEl0TlJzbVVINDc2NG93bFFvbWZTdGlmT3grcC9pTU9ra212UlYrR0RNZGIrRHNsTVA5VXhTd3dyb3ptYklNcTBPZm9VeGxQUW9wMGgvVVhVTjkxaTUxald4Tk1jWmt3RU41L2xBaUQ5VHBIdlF3bWY0Yy96RmQ0cjYvTHNGWXFkd2RZVm1GbnBwWkZBMDRoMnFzSEdqS3Z4c2Z2YUE0bnNvL2VPUFFja3Z3YVFEVk9aM1RXdzgzQWxseWNBdWZLcVNKM1AyK0N3Y1JkakYySHJMUllFbUdZYU45TFpFMUd3LzgvbDdFQTFOTFpRYmZVSjBqZXNhNW0wb0RYbG5hampxMnVKMVprWXdYbGsrU1phUDIyMmVZelc4a0hIVzFoMUVMeFAzeTVvM3NrTWt4MUtyS21hbnhuUHJmZU43TjVsS29JNWx6dzhDQXdFQUFhTjRNSFl3SFFZRFZSME9CQllFRk44TXdBZmZ3NjZsMW5yTGhBb3Z1N284TmN4VE1BOEdBMVVkRXdFQi93UUZNQU1CQWY4d0h3WURWUjBqQkJnd0ZvQVVaNHE2c3VwSUhIcjFPMmczSjNJRzY1Rmp5MU13RXdZRFZSMGdCQXd3Q2pBSUJnWXFoWEJPQVFFd0RnWURWUjBQQVFIL0JBUURBZ0VHTUEwR0NTcUdTSWIzRFFFQkRRVUFBNElDQVFCVDFZaFdhZGFEaTNQWVBDS3c4QUhkZC9jVExvT2Z4YXRXMEhSdGlMWk9vd01RT21RNHNLdkZNRVZueUgrUG9qUlNyNVh5eUhBS2VQNlNFMUhVWlBnUUJrY3FnbWhtUzY4akhxWTgrSkFtMWQwN2NyZXRNakJOYkVKMGlCdnhDbEpXVmZDOVpTT2pDTldNdHZ1UEZZdTBPOVZFaFhtSmtkNldsYXcwemVIcHhZYi9DZXgrQzR6OS80T2NkUmRETVFaUmZuTkhWUUY1MFBPcStvMERNaUhvVGVaOExxTFFuVzdTWnljcVk1aDNYWmpoVWdScnhHZGNocXpJTUxickdnQTJkQ1FEUWRIc3Z0b1JVcmFGS3ErWGFYU0RBbDdIci9IalZXeVloanJzL2FkK1lxakJkWjUxenhmNUpiZ09raFNtdUM5UXdDbitBUkNVUkNvMkNDNUtUc3REdUg4VU1aQ2lYMGxIc0tPL1lUVTdUME0vOEtsLzYySlQ2QkgxNnU0bU9DK2tBeHVBVnFHNGRxM2NCcFZxM1lvRU5kdTgydGFleGhtTXBGYTdERGJSenNjSjZuRlp2eW1aTWR3SmN0cHhLajRvU2dqOTJseVJGeVRtb285STZLNHFXeEtWZWw3UWVGMEhKb1lwU0lpU0VZdWQ4UG4rNGtXZTJXemJnWmVPVlJmL3BqOGk3Q09YcGpEUmwyeVRuN3g4QUQ3OXcrQVhRTjk4SkJpZFBYOHZHZ1A2enJ1K3B2Sk03L3gyc3VLLytWaEJBVkNwVGZVMnZONnBoaVZPK3VkUHNrY0djRzBiWUsyRWcxOXR4Z0NwVlFBNHU0Y3VmbWtBcElIUzNiVko2anR3azFVQmI2SlFiMkpzb2lOUDd4M213OWRIR1BhRHJMNlpVUGVEQVE9PTwvWDUwOUNlcnRpZmljYXRlPjwvWDUwOURhdGE+PC9LZXlJbmZvPjxPYmplY3Q+PGJhbmtJZFNpZ25lZERhdGEgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cuYmFua2lkLmNvbS9zaWduYXR1cmUvdjEuMC4wL3R5cGVzIiBJZD0iYmlkU2lnbmVkRGF0YSI+PHNydkluZm8+PG5hbWU+WTI0OVEwZEpJRk4yWlhKcFoyVWdRVUlnWENzZ1UyTnlhWFpsTEc1aGJXVTlVMk55YVhabExITmxjbWxoYkU1MWJXSmxjajAxTlRZek16Y3lNVGt4TEc4OVUzZGxaR0poYm1zZ1FVSWdLSEIxWW13cExHTTlVMFU9PC9uYW1lPjxub25jZT5tQkVRcEpEK2VNcTJ2UzM1UThkK094OURYbjQ9PC9ub25jZT48ZGlzcGxheU5hbWU+VTJOeWFYWmw8L2Rpc3BsYXlOYW1lPjwvc3J2SW5mbz48Y2xpZW50SW5mbz48ZnVuY0lkPklkZW50aWZpY2F0aW9uPC9mdW5jSWQ+PHZlcnNpb24+Tnk0eE9TNHc8L3ZlcnNpb24+PGVudj48YWk+PHR5cGU+U1U5VDwvdHlwZT48ZGV2aWNlSW5mbz5NVFF1TXc9PTwvZGV2aWNlSW5mbz48dWhpPm83RG5hYjdvQWVPMmlTbTRXSDlmR0p4MVBPMD08L3VoaT48ZnNpYj4wPC9mc2liPjx1dGI+Y3MxPC91dGI+PHJlcXVpcmVtZW50Pjxjb25kaXRpb24+PHR5cGU+QWxsb3dGaW5nZXJwcmludDwvdHlwZT48dmFsdWU+eWVzPC92YWx1ZT48L2NvbmRpdGlvbj48Y29uZGl0aW9uPjx0eXBlPkNlcnRpZmljYXRlUG9saWNpZXM8L3R5cGU+PHZhbHVlPjEuMi43NTIuNzguMS41PC92YWx1ZT48L2NvbmRpdGlvbj48L3JlcXVpcmVtZW50Pjx1YXV0aD5wdzwvdWF1dGg+PHRva2VuPnRva2VuLW5vdC11c2VkPC90b2tlbj48L2FpPjwvZW52PjwvY2xpZW50SW5mbz48L2JhbmtJZFNpZ25lZERhdGE+PC9PYmplY3Q+PC9TaWduYXR1cmU+



Online Certificate Status Protocol (OCSP) Response:
  

MIIHkwoBAKCCB4wwggeIBgkrBgEFBQcwAQEEggd5MIIHdTCCATWhgY0wgYoxCzAJBgNVBAYTAlNFMTAwLgYDVQQKDCdTa2FuZGluYXZpc2thIEVuc2tpbGRhIEJhbmtlbiBBQiAocHVibCkxEzARBgNVBAUTCjUwMjAzMjkwODExNDAyBgNVBAMMK1NFQiBDdXN0b21lciBDQTMgdjEgZm9yIEJhbmtJRCBPQ1NQIFNpZ25pbmcYDzIwMjEwMjEwMTQ1MTE2WjBcMFowQTAJBgUrDgMCGgUABBQXO089wTW7MboTMxka2Kfgw4dAQgQUhywBjeCqvk2X7eMmfYDu8ljDljkCCELv6zW8PG3PgAAYDzIwMjEwMjEwMTQ1MTE2WqECMAChNDAyMDAGCSsGAQUFBzABAgEB/wQgWqd4v5VzralQ1dcWRtyYpAFzNtSAh2m0L0AT4MlKnoEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADggEBABr2Zlv7ntzwWPnxcKN/lI4v2sIXbFal5bH4LHs3Hj5eR9FozQKcKq+6b2zTeAXLej6oan1mo1SMiL0P3FSkEio2JPVziNsELRcpZblqTsRwzVPc7xT8tLlKv6LjtCCacbIQ5KvQSdYyYi3UQ79yAjOEBefTT5FDE2zChgEQgYhbH0EbRqLzRN6XboVoAE06PFeASw0FDJQyHFLKtAYKolOqofYZyEgawdNjk9gwYn7XI1E0oBvomyts8jh52n+TmFYbaELhVAcQKCcKD3LzBjcKxFcGW0bQ/ZCH0aMxGLuY1C2v1NIBkjC4OBv3CS03KILZZhFlgM85dFQnU9MSSM2gggUkMIIFIDCCBRwwggMEoAMCAQICCG22NyW0gRTIMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMH0xCzAJBgNVBAYTAlNFMTAwLgYDVQQKDCdTa2FuZGluYXZpc2thIEVuc2tpbGRhIEJhbmtlbiBBQiAocHVibCkxEzARBgNVBAUTCjUwMjAzMjkwODExJzAlBgNVBAMMHlNFQiBDdXN0b21lciBDQTMgdjEgZm9yIEJhbmtJRDAeFw0yMDExMDgyMzAwMDBaFw0yMTA1MDkyMTU5NTlaMIGKMQswCQYDVQQGEwJTRTEwMC4GA1UECgwnU2thbmRpbmF2aXNrYSBFbnNraWxkYSBCYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMzI5MDgxMTQwMgYDVQQDDCtTRUIgQ3VzdG9tZXIgQ0EzIHYxIGZvciBCYW5rSUQgT0NTUCBTaWduaW5nMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAjgWBbLR4zB70Aygam1fSZzUFsZnZq7N6vaUpqFfHprWiNDIgppWIWHWqtnXV8x1d83VWvlGiZGVsmxYN/8UD4qhU2ByrNT4jbrhiSwX19LMK8u3SKhaIzEFBOE+5wHx0WM8QRVSf1/F/3Qrcjt+yb7D24Js7geemJK6qjcCobVvee5mpozHMa9Px6i3qfA0qzwu2n2Utx4c4Vj7d6KptjYDeyyVk0lgRQL30a+2phtFuVuFA8HpjNMbP9Afu8zU8p/08Gi5iD5ri9r4WdPelwgOPR76RbVeX+n2gQ4AcxdB3vr+7zInudTNFIe3iKlWorsoKlESNaCIXNT2pd7vDHwIDAQABo4GRMIGOMBMGA1UdIAQMMAowCAYGKoVwTgEBMBYGA1UdJQEB/wQMMAoGCCsGAQUFBwMJMA4GA1UdDwEB/wQEAwIGQDAPBgkrBgEFBQcwAQUEAgUAMB8GA1UdIwQYMBaAFIcsAY3gqr5Nl+3jJn2A7vJYw5Y5MB0GA1UdDgQWBBQ+pGtgRzm9S3B3VzVqsCHRRumzbjANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAXGVHpK5laIhl5BZGdvkSgRQ2aYkhnlXVcBX8EVKVhZDEL1vhnRafbC1W/uBEfEUrSd6TfnMG/Iv4RV3V631KkQyfA+fXhHyVheaTcDQRtkDtj6o0e81UN4EakIZiZ6QWItfQwDZRB2YY7NwyPQ+gXO/Eu5r49VshzW+reDAFfsfVQiKUElvR1VHk9rgSV1FE1XdWB2zKifAjgb6tXjZnf4rDukb6Uw1Q7X19xutfVsJr0th8yCou4vTiUnPwRaE1cOL7hX9cY5ZFj+7MuIf4I6p1NlCjVM9JDIXBNifOqRdxKAwQ87lGPO/J07+3CruAWYqNWpU08J3vHD10z7r97YjdWfVAr2Y29Ly98Zn6aDxoLtrsQki1VlN/bQ5j7o2k/O3PPwib1djS9V348gUn1pGNcKikPzAVZkVy50U97W3iFC3nOwuaHHGnUszgL9LfIUx+DDv1Ga6BuTreHey5N5lYM39nfN78fO0/bqkFLXFnh31kPGcqqU8915mjTFWi0FkCvdQEh79WtOcwg7kAnOf0fyabIXl/a7rtROPfTWU3xMgI7Fh4J/pa7PbWRFjAK1ZdxIqSytzznnelagbb9XLGGTwOOsWRNBeoQa6cqxkOUiD0LXlHA5JhtsZJBUl/h6hbfxHTsScJB3BeVbwQRbGzEt/NEftAzjYuqmnQuFI=



      

    

		2021-02-10 14:51:16.970531 UTC ±5 ms		2021-02-10 14:27:48.575784 UTC		
      92.35.65.215
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.150 Safari/537.36 Edg/88.0.705.63
      
    		
      
        The party Anders Tagde (AT) opened the document in Scrive eSign’s online interface to sign documents.
      

    

		2021-02-10 14:53:00.506591 UTC ±5 ms		2021-02-10 14:27:48.575784 UTC		
      23.81.71.165
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
      
    		
      
        The party Anders Tagde (AT) opened the view to verify their identity before viewing the document.
      

    

		2021-02-10 14:53:51.168381 UTC ±5 ms		2021-02-10 14:27:48.575784 UTC		
      92.35.65.215
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.150 Safari/537.36 Edg/88.0.705.63
      
    		
      
        The signatory Anders Tagde (AT) signed in the signature box “Signatur 1”.



The box’s placement in the Main Document:		Page		X		Y

		26		0.504		0.332




      

    

		2021-02-10 14:53:51.168381 UTC ±5 ms		2021-02-10 14:27:48.575784 UTC		
      92.35.65.215
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.150 Safari/537.36 Edg/88.0.705.63
      
    		
      
        The signatory Anders Tagde (AT) signed in the signature box “Signatur 2”.



The box’s placement in the Main Document:		Page		X		Y

		100		0.509		0.832




      

    

		2021-02-10 14:53:51.168381 UTC ±5 ms		2021-02-10 14:27:48.575784 UTC		
      92.35.65.215
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.150 Safari/537.36 Edg/88.0.705.63
      
    		
      
        The signatory Anders Tagde (AT) signed in the signature box “Signatur 12”.



The box’s placement in the Main Document:		Page		X		Y

		97		0.399		0.791




      

    

		2021-02-10 14:54:08.296711 UTC ±5 ms		2021-02-10 14:27:48.575784 UTC		
      92.35.65.215
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.150 Safari/537.36 Edg/88.0.705.63
      
    		
      
        The document was signed by Anders Tagde (AT) using SwedishBankID through CGI as the authentication method. 




The text signed in the SwedishBankID client was:


Jag signerar dokumentet "KIAB Årsredovisning 2020" med transaktionsnummer 9222115557441631261.






Data returned from CGI:
  
Name: ANDERS TAGDE
  
ID number: 
  196610155159

  
IP: 92.35.65.215














Signature: 
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1. Purpose

The purpose of this document is to explain how Scrive eSign measures time and provide a mathematical algorithm by which it is possible to calculate the probability of the error of the time stamps recorded by Scrive eSign.

2. Time measurement process

This section explains the NTP (Network Time Protocol) configurations of the systems involved with time measurement of Scrive eSign.

2.1 The hypervisor

Amazon, which Scrive eSign uses as hosting provider, use Xen or KVM depending on the generation of the virtual machine, for virtualisation. The default configuration is that all VM hosts are time synced using a clustered public pool of NTP servers. Scrive eSign does not use this mechanism.

2.2 Time synchronisation

Scrive eSign relies on NTP running on the virtual machine guests to get coordinated time from an NTP source. Scrive eSign does not use the time provided by the hypervisor hosts hosting the virtual machines, i.e. Amazon. This will help mitigate factors like load on the hypervisors or virtual machine guests affecting clock accuracy. This NTP synchronisation will override the clock synchronisation from the VM hosts’ clocks.

3. Configuration of hardware and services

This section describes the time/NTP and monitoring configuration of the application servers that run the Scrive eSign service.

3.1 Boot Time

The guest virtual machine behavior for the database server is as follows:

		On boot the virtual machine guest clock is set from the VM host

		ntp-date is run once from an init script

		ntpd is then run from another init script, which runs continuously



The behavior on the application server is the same with the exception of the ntpdate step which is not present on this system. It is worth noting that entries in procfs are not available for querying the configuration of the kernel with regards to Xen/clock configuration.

3.2 NTP Configuration

Logging that traces accuracy and time synchronisation is configured to use local NTP servers in the Scrive environment, which in turn acts as a proxy for the NTP server pool below that follows UTC(SP), i.e. official Swedish time:

		ntp1.sth.netnod.se

		ntp2.sth.netnod.se

		ntp1.gbg.netnod.se

		ntp2.gbg.netnod.se

		ntp1.mmo.netnod.se

		ntp2.mmo.netnod.se



3.3 Monitoring

Scrive eSign service has a monitoring system (Nagios) that monitors various aspects of the NTP statistics and keeps historic logs. It informs of problems with NTP server connectivity, jitter and offset, immediately regardless of what time of day it is.

3.4 Time scale

The NTP configuration together with the logging implies that we are following UTC(SP), and all timestamps are because of this traceable to this time scale.

4. Calculation of the probability of the clock error

This section describes how to calculate the probability of the clock error of the Scrive eSign timestamps.

4.1 Clock error samples

Once per hour Scrive eSign uses the NTP protocol to check the difference between the Scrive eSign server clock and UTC(SP). This check is performed directly against servers in the NTP server pool listed in Section 3.2. Each check results in one clock error sample (hereinafter “Clock Error Samples”), which is assumed to accurately reflect the actual clock error.

4.2 Clock error algorithm

The calculation of the probability of the clock error can be done by inserting the Clock Error Samples into the algorithm below. We assume that the samples follow a normal distribution.

		Let 

 be a set of the clock error samples (in seconds). Let 

, 

.

		Let 

 be the random variable representing the clock error with parameters estimated using data set 

.

		Let 

, 

 be the the empirical distribution function.

		Let 

 be the size of discretized value space, 

. Let 

 be the discretized value space, 

 be the set of data points representing empirical distribution function, 

 be the set of data points representing cumulative distribution function of the random variable estimating the clock error.

		Plot the data in 

 and 

 to assess the accuracy of the estimation.

		

 is the estimated probability that the clock error is smaller than 

 seconds.



4.3 Clock error samples and evidence of normal distribution

The last 1000 Clock Error Samples are inserted into this document in section 5. These Clock Error Samples can be used as input data to the algorithm in 4.2 to provide evidence of normal distribution and to calculate the probability of the clock error of the Scrive eSign time stamps. From the Clock Error Samples one can derive the parameters (mean and variance) for a normal distribution. One can also calculate the difference between this estimated distribution and the empirical data given by the Clock Error Samples themselves. You can see cumulative distribution functions (cdf) for the estimates and the empirical data and on top of that the difference between the empirical and estimated errors in the graph below. This graph also allow us to visually estimate the probability of a specific maximum error.
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4.4 Input parameters

Based on the Clock Error Samples in section 5 it is possible to calculate the variables that define the normal distribution (mean and standard deviation). Scrive eSign has automatically calculated these variables as per the below:

		mean: 0.76 ms

		standard deviation: 1.62 ms



4.5 Probability of the clock error

By using the algorithm and the Clock Error Samples Scrive eSign calculated the following probabilities of the clock error ‘e’:

		|e| < 2.5 ms: ≈83.681%

		|e| < 5 ms: ≈99.542%

		|e| < 10 ms: ≈100.000%



5. Clock Error Samples

The following are the clock error samples collected between 2020-12-30 22:49:26.314024 UTC and 2021-02-10 14:27:48.575784 UTC:

		Time collected		Clock offset

		2020-12-30 22:49:26.314024		0.6 ms

		2020-12-30 23:49:29.024589		0.0 ms

		2020-12-31 00:49:31.481285		0.4 ms

		2020-12-31 01:49:33.872292		0.3 ms

		2020-12-31 02:49:35.596847		0.3 ms

		2020-12-31 03:49:37.990592		0.4 ms

		2020-12-31 04:49:39.660939		0.3 ms

		2020-12-31 05:49:42.337638		0.3 ms

		2020-12-31 06:49:44.422764		0.1 ms

		2020-12-31 07:49:46.377153		-0.6 ms

		2020-12-31 08:49:48.086816		-0.1 ms

		2020-12-31 09:49:51.706875		0.2 ms

		2020-12-31 10:49:53.363474		0.7 ms

		2020-12-31 11:49:55.22225		1.8 ms

		2020-12-31 12:49:56.943703		1.7 ms

		2020-12-31 13:49:58.412695		-0.3 ms

		2020-12-31 14:50:02.06043		0.1 ms

		2020-12-31 15:50:04.536805		-1.0 ms

		2020-12-31 16:50:06.858983		-0.7 ms

		2020-12-31 17:50:09.00841		1.5 ms

		2020-12-31 18:50:10.538547		-0.6 ms

		2020-12-31 19:50:12.46255		0.0 ms

		2020-12-31 20:50:14.334597		-0.1 ms

		2020-12-31 21:50:16.558747		-0.1 ms

		2020-12-31 22:50:19.38031		-0.3 ms

		2020-12-31 23:50:21.529259		-0.3 ms

		2021-01-01 00:50:23.705049		-0.4 ms

		2021-01-01 01:50:26.251747		0.0 ms

		2021-01-01 02:50:29.183014		-1.0 ms

		2021-01-01 03:50:30.894535		-1.0 ms

		2021-01-01 04:50:33.939859		-0.3 ms

		2021-01-01 05:50:35.585443		-0.5 ms

		2021-01-01 06:50:37.146415		0.0 ms

		2021-01-01 07:50:38.683201		0.1 ms

		2021-01-01 08:50:40.64059		-1.1 ms

		2021-01-01 09:50:42.046224		-0.6 ms

		2021-01-01 10:50:44.639188		1.4 ms

		2021-01-01 11:50:46.116531		2.0 ms

		2021-01-01 12:50:48.021699		-0.5 ms

		2021-01-01 13:50:49.712078		-0.3 ms

		2021-01-01 14:50:51.698125		-0.5 ms

		2021-01-01 15:50:53.301732		-1.2 ms

		2021-01-01 16:50:54.750825		-1.7 ms

		2021-01-01 17:50:56.70179		-1.2 ms

		2021-01-01 18:51:00.193409		-0.8 ms

		2021-01-01 19:51:01.782925		-1.6 ms

		2021-01-01 20:51:04.32635		-0.9 ms

		2021-01-01 21:51:06.166483		0.4 ms

		2021-01-01 22:51:08.515712		-0.9 ms

		2021-01-01 23:51:11.476409		-0.2 ms

		2021-01-02 00:51:14.468124		1.6 ms

		2021-01-02 01:51:16.539976		-0.6 ms

		2021-01-02 02:51:18.900535		-0.2 ms

		2021-01-02 03:51:21.027208		0.3 ms

		2021-01-02 04:51:22.979569		-1.3 ms

		2021-01-02 05:51:25.984366		0.5 ms

		2021-01-02 06:51:28.348027		-0.4 ms

		2021-01-02 07:51:29.921674		0.1 ms

		2021-01-02 08:51:31.517567		-0.7 ms

		2021-01-02 09:51:33.407873		1.1 ms

		2021-01-02 10:51:35.135803		0.8 ms

		2021-01-02 11:51:37.438979		0.3 ms

		2021-01-02 12:51:39.119035		0.6 ms

		2021-01-02 13:51:40.809231		-0.1 ms

		2021-01-02 14:51:42.753021		-0.1 ms

		2021-01-02 15:51:45.964223		0.3 ms

		2021-01-02 16:51:47.693347		-2.7 ms

		2021-01-02 17:51:50.158214		-0.8 ms

		2021-01-02 18:51:52.733024		-0.6 ms

		2021-01-02 19:51:54.865069		-0.2 ms

		2021-01-02 20:51:58.237463		-0.1 ms

		2021-01-02 21:52:00.63349		-0.2 ms

		2021-01-02 22:52:02.44974		-1.2 ms

		2021-01-02 23:52:04.06965		-0.3 ms

		2021-01-03 00:52:05.806418		0.7 ms

		2021-01-03 01:52:08.100556		0.3 ms

		2021-01-03 02:52:10.047811		1.1 ms

		2021-01-03 03:52:12.143147		0.3 ms

		2021-01-03 04:52:14.532357		0.2 ms

		2021-01-03 05:52:16.744982		0.4 ms

		2021-01-03 06:52:18.239355		-0.3 ms

		2021-01-03 07:52:20.012621		0.8 ms

		2021-01-03 08:52:22.216141		-0.5 ms

		2021-01-03 09:52:24.245734		1.5 ms

		2021-01-03 10:52:26.075459		1.7 ms

		2021-01-03 11:52:28.628484		1.1 ms

		2021-01-03 12:52:30.50613		-0.4 ms

		2021-01-03 13:52:34.306567		0.6 ms

		2021-01-03 14:52:36.411604		0.1 ms

		2021-01-03 15:52:38.067659		-0.1 ms

		2021-01-03 16:52:41.00286		-0.6 ms

		2021-01-03 17:52:42.554909		0.1 ms

		2021-01-03 18:52:45.771845		-2.1 ms

		2021-01-03 19:52:47.331762		0.9 ms

		2021-01-03 20:52:49.432087		0.2 ms

		2021-01-03 21:52:52.005957		1.5 ms

		2021-01-03 22:52:55.165086		0.1 ms

		2021-01-03 23:52:56.688428		0.6 ms

		2021-01-04 00:52:58.501334		0.2 ms

		2021-01-04 01:53:00.48456		0.2 ms

		2021-01-04 02:53:03.164718		0.6 ms

		2021-01-04 03:53:05.513257		0.3 ms

		2021-01-04 04:53:07.681358		0.6 ms

		2021-01-04 05:53:10.181201		0.0 ms

		2021-01-04 06:53:11.767842		-0.5 ms

		2021-01-04 07:53:14.225819		0.2 ms

		2021-01-04 08:53:16.000818		1.7 ms

		2021-01-04 09:53:17.891077		0.0 ms

		2021-01-04 10:53:20.202415		0.3 ms

		2021-01-04 11:53:22.148949		-1.3 ms

		2021-01-04 12:53:23.694728		0.1 ms

		2021-01-04 13:53:25.858104		-0.7 ms

		2021-01-04 14:53:27.805843		-2.1 ms

		2021-01-04 15:53:30.41815		0.0 ms

		2021-01-04 16:53:32.207162		-2.0 ms

		2021-01-04 17:53:35.002661		-0.9 ms

		2021-01-04 18:53:37.667232		0.5 ms

		2021-01-04 19:53:39.536985		-0.1 ms

		2021-01-04 20:53:41.512388		-0.2 ms

		2021-01-04 21:53:43.925531		0.2 ms

		2021-01-04 22:53:46.352321		0.1 ms

		2021-01-04 23:53:48.861629		-0.4 ms

		2021-01-05 00:53:50.772781		-0.9 ms

		2021-01-05 01:53:52.331734		0.7 ms

		2021-01-05 02:53:54.932667		0.2 ms

		2021-01-05 03:53:57.054203		0.3 ms

		2021-01-05 04:53:59.577719		1.5 ms

		2021-01-05 05:54:02.972083		-0.4 ms

		2021-01-05 06:54:05.443491		0.1 ms

		2021-01-05 07:54:07.020445		-0.9 ms

		2021-01-05 08:54:08.882658		-0.1 ms

		2021-01-05 09:54:11.895078		-0.9 ms

		2021-01-05 10:54:13.826752		1.1 ms

		2021-01-05 11:54:17.098114		1.4 ms

		2021-01-05 12:54:19.307567		1.3 ms

		2021-01-05 13:54:20.932675		0.5 ms

		2021-01-05 14:54:23.56819		1.1 ms

		2021-01-05 15:54:25.764643		-0.8 ms

		2021-01-05 16:54:27.195657		-1.0 ms

		2021-01-05 17:54:28.870223		-1.2 ms

		2021-01-05 18:54:32.316317		-1.4 ms

		2021-01-05 19:54:36.315673		0.4 ms

		2021-01-05 20:54:38.549412		-0.9 ms

		2021-01-05 21:54:40.1497		-0.4 ms

		2021-01-05 22:54:41.567948		-1.0 ms

		2021-01-05 23:54:43.944226		0.6 ms

		2021-01-06 00:54:45.550785		1.0 ms

		2021-01-06 01:54:47.496391		0.8 ms

		2021-01-06 02:54:49.371357		0.8 ms

		2021-01-06 03:54:51.293437		1.6 ms

		2021-01-06 04:54:53.777564		0.3 ms

		2021-01-06 05:54:56.699833		0.0 ms

		2021-01-06 06:54:58.263908		-0.6 ms

		2021-01-06 07:55:00.241321		-0.7 ms

		2021-01-06 08:55:02.267902		-0.7 ms

		2021-01-06 09:55:03.912312		1.4 ms

		2021-01-06 10:55:05.539604		-0.1 ms

		2021-01-06 11:55:07.163775		0.1 ms

		2021-01-06 12:55:09.008231		0.1 ms

		2021-01-06 13:55:10.527191		1.0 ms

		2021-01-06 14:55:14.064141		0.9 ms

		2021-01-06 15:55:16.087916		-0.2 ms

		2021-01-06 16:55:19.842794		0.3 ms

		2021-01-06 17:55:21.20995		0.2 ms

		2021-01-06 18:55:24.933135		-1.2 ms

		2021-01-06 19:55:26.450595		-0.6 ms

		2021-01-06 20:55:28.936615		-0.8 ms

		2021-01-06 21:55:30.859183		-2.3 ms

		2021-01-06 22:55:32.47955		0.3 ms

		2021-01-06 23:55:34.785244		-0.8 ms

		2021-01-07 00:55:37.373329		1.0 ms

		2021-01-07 01:55:39.412274		1.4 ms

		2021-01-07 02:55:42.220609		1.2 ms

		2021-01-07 03:55:45.580643		1.3 ms

		2021-01-07 04:55:47.417974		1.2 ms

		2021-01-07 05:55:48.831585		1.4 ms

		2021-01-07 06:55:52.210659		0.0 ms

		2021-01-07 07:55:53.867846		-0.2 ms

		2021-01-07 08:55:57.298907		-1.0 ms

		2021-01-07 09:55:59.792752		-0.3 ms

		2021-01-07 10:56:01.96808		1.0 ms

		2021-01-07 11:56:03.74454		1.1 ms

		2021-01-07 12:56:05.77438		0.1 ms

		2021-01-07 13:56:09.064127		-0.9 ms

		2021-01-07 14:56:12.399125		-0.5 ms

		2021-01-07 15:56:13.898576		-0.9 ms

		2021-01-07 16:56:16.062521		-1.1 ms

		2021-01-07 17:56:17.876974		-2.1 ms

		2021-01-07 18:56:19.755834		-0.1 ms

		2021-01-07 19:56:21.190394		-0.1 ms

		2021-01-07 20:56:22.847043		-0.3 ms

		2021-01-07 21:56:25.48274		0.0 ms

		2021-01-07 22:56:27.77435		0.2 ms

		2021-01-07 23:56:29.764982		-1.1 ms

		2021-01-08 00:56:31.719705		0.7 ms

		2021-01-08 01:56:33.568001		0.4 ms

		2021-01-08 02:56:35.079757		0.3 ms

		2021-01-08 03:56:36.905497		1.4 ms

		2021-01-08 04:56:38.250192		0.4 ms

		2021-01-08 05:56:39.984952		-0.1 ms

		2021-01-08 06:56:41.865248		0.4 ms

		2021-01-08 07:56:43.708781		-0.1 ms

		2021-01-08 08:56:46.561477		0.3 ms

		2021-01-08 09:56:48.332373		1.1 ms

		2021-01-08 10:56:50.466347		-0.7 ms

		2021-01-08 11:56:52.989926		0.7 ms

		2021-01-08 12:56:54.893322		0.7 ms

		2021-01-08 13:56:57.706695		-1.5 ms

		2021-01-08 14:56:59.334043		-0.6 ms

		2021-01-08 15:57:02.202767		-0.2 ms

		2021-01-08 16:57:04.132024		-1.4 ms

		2021-01-08 17:57:05.758118		-1.3 ms

		2021-01-08 18:57:08.944171		0.3 ms

		2021-01-08 19:57:11.777239		0.7 ms

		2021-01-08 20:57:15.969464		1.0 ms

		2021-01-08 21:57:19.668786		0.5 ms

		2021-01-08 22:57:21.900125		0.4 ms

		2021-01-08 23:57:23.612894		0.6 ms

		2021-01-09 00:57:26.216684		-1.5 ms

		2021-01-09 01:57:28.510892		-1.6 ms

		2021-01-09 02:57:30.571913		-0.3 ms

		2021-01-09 03:57:33.797769		-0.1 ms

		2021-01-09 04:57:36.480144		1.5 ms

		2021-01-09 05:57:38.427824		1.4 ms

		2021-01-09 06:57:40.64039		1.0 ms

		2021-01-09 07:57:42.905743		2.4 ms

		2021-01-09 08:57:44.536177		-0.3 ms

		2021-01-09 09:57:46.247257		1.4 ms

		2021-01-09 10:57:48.455195		1.0 ms

		2021-01-09 11:57:50.721652		0.4 ms

		2021-01-09 12:57:54.562092		2.1 ms

		2021-01-09 13:57:56.388061		-0.7 ms

		2021-01-09 14:58:00.072172		0.4 ms

		2021-01-09 15:58:02.452952		-0.8 ms

		2021-01-09 16:58:04.546219		-0.9 ms

		2021-01-09 17:58:06.801983		-0.7 ms

		2021-01-09 18:58:10.393721		-1.4 ms

		2021-01-09 19:58:12.126601		-0.7 ms

		2021-01-09 20:58:15.901547		-1.0 ms

		2021-01-09 21:58:17.456217		0.4 ms

		2021-01-09 22:58:18.840618		-0.3 ms

		2021-01-09 23:58:20.643161		0.0 ms

		2021-01-10 00:58:23.489259		-0.1 ms

		2021-01-10 01:58:25.123143		0.7 ms

		2021-01-10 02:58:26.881591		1.4 ms

		2021-01-10 03:58:28.498667		1.3 ms

		2021-01-10 04:58:30.613602		-0.3 ms

		2021-01-10 05:58:32.506133		0.9 ms

		2021-01-10 06:58:34.219155		-0.5 ms

		2021-01-10 07:58:36.606117		0.6 ms

		2021-01-10 08:58:39.332613		0.5 ms

		2021-01-10 09:58:40.908909		0.9 ms

		2021-01-10 10:58:42.626057		0.9 ms

		2021-01-10 11:58:44.466212		1.4 ms

		2021-01-10 12:58:46.686404		0.2 ms

		2021-01-10 13:58:48.471999		1.5 ms

		2021-01-10 14:58:49.958658		0.7 ms

		2021-01-10 15:58:51.497866		-0.2 ms

		2021-01-10 16:58:53.393269		0.0 ms

		2021-01-10 17:58:55.150314		-0.2 ms

		2021-01-10 18:58:56.969684		0.1 ms

		2021-01-10 19:58:59.889911		0.1 ms

		2021-01-10 20:59:02.042546		-0.3 ms

		2021-01-10 21:59:03.638195		-0.7 ms

		2021-01-10 22:59:06.05534		0.7 ms

		2021-01-10 23:59:08.504719		-0.9 ms

		2021-01-11 00:59:10.09721		-0.9 ms

		2021-01-11 01:59:11.736871		-0.8 ms

		2021-01-11 02:59:13.310025		0.1 ms

		2021-01-11 03:59:15.266479		0.6 ms

		2021-01-11 04:59:16.914595		0.8 ms

		2021-01-11 05:59:19.968421		-0.2 ms

		2021-01-11 06:59:22.081551		-0.6 ms

		2021-01-11 07:59:26.153439		-1.5 ms

		2021-01-11 08:59:29.693068		0.5 ms

		2021-01-11 09:59:32.771821		1.1 ms

		2021-01-11 10:59:34.150355		0.1 ms

		2021-01-11 11:59:36.669576		-0.9 ms

		2021-01-11 12:59:38.940021		-1.4 ms

		2021-01-11 13:59:40.721691		0.3 ms

		2021-01-11 14:59:42.682913		-0.5 ms

		2021-01-11 15:59:45.815842		-0.4 ms

		2021-01-11 16:59:48.562235		0.6 ms

		2021-01-11 17:59:50.354639		-1.6 ms

		2021-01-11 18:59:51.944258		-0.6 ms

		2021-01-11 19:59:54.98334		-0.1 ms

		2021-01-11 20:59:58.652313		-0.3 ms

		2021-01-11 22:00:00.843147		-0.9 ms

		2021-01-11 23:00:02.901094		-0.1 ms

		2021-01-12 00:00:05.138356		-0.2 ms

		2021-01-12 01:00:06.606289		-0.4 ms

		2021-01-12 02:00:08.147535		1.3 ms

		2021-01-12 03:00:11.140824		0.6 ms

		2021-01-12 04:00:13.241598		0.2 ms

		2021-01-12 05:00:14.873308		-1.2 ms

		2021-01-12 06:00:16.77472		-0.3 ms

		2021-01-12 07:00:19.736151		-0.9 ms

		2021-01-12 08:00:22.000171		-0.6 ms

		2021-01-12 09:00:23.963218		1.1 ms

		2021-01-12 10:00:25.9232		-2.2 ms

		2021-01-12 11:00:28.741964		0.4 ms

		2021-01-12 12:00:30.797483		1.0 ms

		2021-01-12 13:00:33.944484		-0.5 ms

		2021-01-12 14:00:37.068078		0.6 ms

		2021-01-12 15:00:40.081912		1.2 ms

		2021-01-12 16:00:43.09182		-0.2 ms

		2021-01-12 17:00:45.152281		0.1 ms

		2021-01-12 18:00:48.05888		-0.8 ms

		2021-01-12 19:00:49.532002		-1.1 ms

		2021-01-12 20:00:51.635456		-0.1 ms

		2021-01-12 21:00:54.855271		-1.1 ms

		2021-01-12 22:00:56.486392		-0.6 ms

		2021-01-12 23:00:58.159775		0.4 ms

		2021-01-13 00:01:00.028189		0.4 ms

		2021-01-13 01:01:04.709136		0.2 ms

		2021-01-13 02:01:07.699205		0.0 ms

		2021-01-13 03:01:09.485124		-0.9 ms

		2021-01-13 04:01:11.656027		1.7 ms

		2021-01-13 05:01:13.987822		2.1 ms

		2021-01-13 06:01:15.704996		2.8 ms

		2021-01-13 07:01:18.742112		1.9 ms

		2021-01-13 08:01:20.148826		0.0 ms

		2021-01-13 09:01:23.70613		-1.0 ms

		2021-01-13 10:01:25.329767		-1.6 ms

		2021-01-13 11:01:27.574071		0.4 ms

		2021-01-13 12:01:29.05236		0.4 ms

		2021-01-13 13:01:30.921701		2.2 ms

		2021-01-13 14:01:32.510962		-2.4 ms

		2021-01-13 15:01:35.625409		0.2 ms

		2021-01-13 16:01:37.3216		-0.7 ms

		2021-01-13 17:01:38.76289		-0.9 ms

		2021-01-13 18:01:41.129351		-0.2 ms

		2021-01-13 19:01:43.343093		-0.4 ms

		2021-01-13 20:01:46.408136		0.3 ms

		2021-01-13 21:01:49.659171		0.5 ms

		2021-01-13 22:01:51.614233		0.3 ms

		2021-01-13 23:01:53.269526		-1.5 ms

		2021-01-14 00:01:55.611931		0.0 ms

		2021-01-14 01:01:57.889476		0.4 ms

		2021-01-14 02:01:59.661824		-2.3 ms

		2021-01-14 03:02:02.101758		0.8 ms

		2021-01-14 04:02:03.820738		-0.1 ms

		2021-01-14 05:02:05.567998		0.0 ms

		2021-01-14 06:02:09.74824		0.9 ms

		2021-01-14 07:02:13.558277		0.9 ms

		2021-01-14 08:02:16.66306		1.0 ms

		2021-01-14 09:02:19.1973		-0.4 ms

		2021-01-14 10:02:20.855188		-1.3 ms

		2021-01-14 11:02:22.867353		-2.6 ms

		2021-01-14 12:02:25.222799		1.3 ms

		2021-01-14 13:02:28.475738		-0.7 ms

		2021-01-14 14:02:29.941747		-0.9 ms

		2021-01-14 15:02:32.283978		-1.3 ms

		2021-01-14 16:02:34.756136		0.2 ms

		2021-01-14 17:02:37.453459		0.3 ms

		2021-01-14 18:02:40.1335		-0.2 ms

		2021-01-14 19:02:41.792687		0.3 ms

		2021-01-14 20:02:43.504366		-0.9 ms

		2021-01-14 21:02:45.771623		1.1 ms

		2021-01-14 22:02:48.224672		1.2 ms

		2021-01-14 23:02:50.320149		0.5 ms

		2021-01-15 00:02:51.963212		-0.4 ms

		2021-01-15 01:02:55.055649		-0.4 ms

		2021-01-15 02:02:56.959995		0.3 ms

		2021-01-15 03:03:00.047651		0.5 ms

		2021-01-15 04:03:01.639352		1.4 ms

		2021-01-15 05:03:03.566589		1.9 ms

		2021-01-15 06:03:05.197508		0.4 ms

		2021-01-15 07:03:07.095747		0.9 ms

		2021-01-15 08:03:08.720272		-0.2 ms

		2021-01-15 09:03:10.579551		0.5 ms

		2021-01-15 10:03:12.830767		0.6 ms

		2021-01-15 11:03:14.431086		1.3 ms

		2021-01-15 12:03:15.824692		-0.5 ms

		2021-01-15 13:03:17.642498		1.2 ms

		2021-01-15 14:03:20.344489		1.0 ms

		2021-01-15 15:03:22.151444		-0.1 ms

		2021-01-15 16:03:24.34589		-0.4 ms

		2021-01-15 17:03:26.570277		0.2 ms

		2021-01-15 18:03:29.287055		0.8 ms

		2021-01-15 19:03:31.34598		-0.9 ms

		2021-01-15 20:03:34.941827		0.9 ms

		2021-01-15 21:03:37.362838		0.8 ms

		2021-01-15 22:03:38.845089		0.8 ms

		2021-01-15 23:03:40.617454		0.5 ms

		2021-01-16 00:03:42.723427		1.0 ms

		2021-01-16 01:03:45.155956		-0.9 ms

		2021-01-16 02:03:47.754845		0.9 ms

		2021-01-16 03:03:49.695324		0.7 ms

		2021-01-16 04:03:51.541877		-0.2 ms

		2021-01-16 05:03:53.740223		-1.2 ms

		2021-01-16 06:03:55.929108		-0.6 ms

		2021-01-16 07:03:57.912469		-1.0 ms

		2021-01-16 08:04:01.206534		0.6 ms

		2021-01-16 09:04:02.790599		0.8 ms

		2021-01-16 10:04:04.616305		0.5 ms

		2021-01-16 11:04:06.771852		-0.2 ms

		2021-01-16 12:04:08.699862		1.1 ms

		2021-01-16 13:04:11.257491		-1.8 ms

		2021-01-16 14:04:13.028301		-0.5 ms

		2021-01-16 15:04:14.409915		-0.2 ms

		2021-01-16 16:04:16.963578		1.1 ms

		2021-01-16 17:04:18.647856		2.8 ms

		2021-01-16 18:04:21.336788		3.9 ms

		2021-01-16 19:04:24.565496		3.6 ms

		2021-01-16 20:04:26.948455		5.3 ms

		2021-01-16 21:04:29.044684		3.5 ms

		2021-01-16 22:04:30.754508		2.8 ms

		2021-01-16 23:04:32.647943		1.6 ms

		2021-01-17 00:04:34.96855		2.7 ms

		2021-01-17 01:04:37.271994		2.0 ms

		2021-01-17 02:04:38.740847		-0.1 ms

		2021-01-17 03:04:40.712297		1.6 ms

		2021-01-17 04:04:42.979767		0.3 ms

		2021-01-17 05:04:44.865387		2.8 ms

		2021-01-17 06:04:46.324521		3.7 ms

		2021-01-17 07:04:47.919061		3.2 ms

		2021-01-17 08:04:49.854681		3.8 ms

		2021-01-17 09:04:51.983115		0.8 ms

		2021-01-17 10:04:54.231034		2.7 ms

		2021-01-17 11:04:56.600262		4.2 ms

		2021-01-17 12:04:59.733172		2.7 ms

		2021-01-17 13:05:02.660681		3.4 ms

		2021-01-17 14:05:04.291116		0.2 ms

		2021-01-17 15:05:06.795295		2.5 ms

		2021-01-17 16:05:08.510263		1.6 ms

		2021-01-17 17:05:11.791903		3.0 ms

		2021-01-17 18:05:13.475488		0.0 ms

		2021-01-17 19:05:15.107691		-0.2 ms

		2021-01-17 20:05:16.760628		0.3 ms

		2021-01-17 21:05:18.872068		-1.3 ms

		2021-01-17 22:05:21.113295		1.8 ms

		2021-01-17 23:05:23.641627		0.3 ms

		2021-01-18 00:05:25.693051		1.9 ms

		2021-01-18 01:05:28.700468		2.8 ms

		2021-01-18 02:05:30.257263		2.4 ms

		2021-01-18 03:05:31.763023		-0.7 ms

		2021-01-18 04:05:34.890548		1.0 ms

		2021-01-18 05:05:36.74491		-1.2 ms

		2021-01-18 06:05:38.446059		1.4 ms

		2021-01-18 07:05:39.894099		1.6 ms

		2021-01-18 08:05:41.688537		1.1 ms

		2021-01-18 09:05:43.995646		3.5 ms

		2021-01-18 10:05:47.436952		2.7 ms

		2021-01-18 11:05:49.136633		1.1 ms

		2021-01-18 12:05:51.281924		1.8 ms

		2021-01-18 13:05:54.484048		3.7 ms

		2021-01-18 14:05:56.792681		0.3 ms

		2021-01-18 15:05:58.647783		0.6 ms

		2021-01-18 16:06:00.449163		-0.3 ms

		2021-01-18 17:06:02.094026		-0.5 ms

		2021-01-18 18:06:03.650885		0.6 ms

		2021-01-18 19:06:06.683421		1.9 ms

		2021-01-18 20:06:08.458583		-0.9 ms

		2021-01-18 21:06:10.616772		2.2 ms

		2021-01-18 22:06:12.858948		2.5 ms

		2021-01-18 23:06:14.24535		1.5 ms

		2021-01-19 00:06:16.320254		1.2 ms

		2021-01-19 01:06:18.049502		2.1 ms

		2021-01-19 02:06:20.440395		3.0 ms

		2021-01-19 03:06:22.696642		4.9 ms

		2021-01-19 04:06:24.886104		1.6 ms

		2021-01-19 05:06:26.415627		4.3 ms

		2021-01-19 06:06:28.998369		0.8 ms

		2021-01-19 07:06:30.651149		4.3 ms

		2021-01-19 08:06:32.131395		-1.8 ms

		2021-01-19 09:06:33.68903		-0.7 ms

		2021-01-19 10:06:35.72054		-1.7 ms

		2021-01-19 11:06:37.106257		-1.0 ms

		2021-01-19 12:06:39.647111		2.2 ms

		2021-01-19 13:06:41.599184		-1.1 ms

		2021-01-19 14:06:44.997033		1.0 ms

		2021-01-19 15:06:48.93209		3.2 ms

		2021-01-19 16:06:51.635845		3.5 ms

		2021-01-19 17:06:53.20906		2.4 ms

		2021-01-19 18:06:55.179581		2.4 ms

		2021-01-19 19:06:57.224116		0.6 ms

		2021-01-19 20:06:59.724179		2.5 ms

		2021-01-19 21:07:02.851224		0.5 ms

		2021-01-19 22:07:04.341796		2.5 ms

		2021-01-19 23:07:07.953442		1.4 ms

		2021-01-20 00:07:09.901916		2.1 ms

		2021-01-20 01:07:11.796052		-2.4 ms

		2021-01-20 02:07:14.384115		2.1 ms

		2021-01-20 03:07:16.568523		2.9 ms

		2021-01-20 04:07:18.947398		0.3 ms

		2021-01-20 05:07:20.951092		2.6 ms

		2021-01-20 06:07:23.012313		4.5 ms

		2021-01-20 07:07:26.374141		1.5 ms

		2021-01-20 08:07:27.960121		-1.8 ms

		2021-01-20 09:07:29.947465		1.6 ms

		2021-01-20 10:07:32.491538		1.8 ms

		2021-01-20 11:07:34.324203		-1.6 ms

		2021-01-20 12:07:35.999559		-1.3 ms

		2021-01-20 13:07:37.976774		1.7 ms

		2021-01-20 14:07:39.722311		2.7 ms

		2021-01-20 15:07:42.616454		2.7 ms

		2021-01-20 16:07:44.65248		3.7 ms

		2021-01-20 17:07:48.22063		1.0 ms

		2021-01-20 18:07:49.667637		3.3 ms

		2021-01-20 19:07:52.035893		3.4 ms

		2021-01-20 20:07:53.692464		3.6 ms

		2021-01-20 21:07:55.891461		-1.1 ms

		2021-01-20 22:07:58.5927		2.3 ms

		2021-01-20 23:07:59.964524		0.2 ms

		2021-01-21 00:08:01.762249		0.3 ms

		2021-01-21 01:08:04.454445		2.2 ms

		2021-01-21 02:08:07.399479		0.9 ms

		2021-01-21 03:08:09.584362		0.6 ms

		2021-01-21 04:08:11.981412		-0.8 ms

		2021-01-21 05:08:13.963379		3.6 ms

		2021-01-21 06:08:16.647705		1.9 ms

		2021-01-21 07:08:19.216528		1.0 ms

		2021-01-21 08:08:21.778518		5.0 ms

		2021-01-21 09:08:25.219572		4.5 ms

		2021-01-21 10:08:26.940977		3.7 ms

		2021-01-21 11:08:29.08981		-0.4 ms

		2021-01-21 12:08:30.689597		2.9 ms

		2021-01-21 13:08:33.007877		2.3 ms

		2021-01-21 14:08:36.003458		3.2 ms

		2021-01-21 15:08:38.228882		-0.7 ms

		2021-01-21 16:08:40.385701		2.2 ms

		2021-01-21 17:08:43.914422		1.2 ms

		2021-01-21 18:08:47.617393		0.1 ms

		2021-01-21 19:08:51.167749		0.5 ms

		2021-01-21 20:08:53.205897		3.0 ms

		2021-01-21 21:08:54.76833		-0.8 ms

		2021-01-21 22:08:57.126353		2.1 ms

		2021-01-21 23:08:59.109158		3.6 ms

		2021-01-22 00:09:01.536488		4.3 ms

		2021-01-22 01:09:03.894868		0.0 ms

		2021-01-22 02:09:06.433297		2.2 ms

		2021-01-22 03:09:07.963321		1.6 ms

		2021-01-22 04:09:09.713663		2.0 ms

		2021-01-22 05:09:12.742038		2.8 ms

		2021-01-22 06:09:14.437628		2.5 ms

		2021-01-22 07:09:16.182119		3.6 ms

		2021-01-22 08:09:18.050711		3.4 ms

		2021-01-22 09:09:19.936157		1.9 ms

		2021-01-22 10:09:21.541085		2.9 ms

		2021-01-22 11:09:23.90729		3.1 ms

		2021-01-22 12:09:25.397611		-1.2 ms

		2021-01-22 13:09:27.322758		2.0 ms

		2021-01-22 14:09:30.213797		1.4 ms

		2021-01-22 15:09:32.41354		-0.1 ms

		2021-01-22 16:09:33.917193		-1.2 ms

		2021-01-22 17:09:35.763287		1.1 ms

		2021-01-22 18:09:37.524553		1.5 ms

		2021-01-22 19:09:39.823531		3.2 ms

		2021-01-22 20:09:42.201781		4.4 ms

		2021-01-22 21:09:43.796278		3.7 ms

		2021-01-22 22:09:46.048352		3.1 ms

		2021-01-22 23:09:48.821094		3.5 ms

		2021-01-23 00:09:50.432757		0.5 ms

		2021-01-23 01:09:52.064779		3.5 ms

		2021-01-23 02:09:53.852046		2.5 ms

		2021-01-23 03:09:56.92998		-0.4 ms

		2021-01-23 04:09:58.60761		-0.5 ms

		2021-01-23 05:10:00.787463		3.0 ms

		2021-01-23 06:10:03.056543		-0.7 ms

		2021-01-23 07:10:04.815325		4.0 ms

		2021-01-23 08:10:07.137836		3.0 ms

		2021-01-23 09:10:09.276964		-0.2 ms

		2021-01-23 10:10:11.055053		-0.1 ms

		2021-01-23 11:10:13.05313		2.6 ms

		2021-01-23 12:10:15.178894		3.1 ms

		2021-01-23 13:10:17.669041		2.6 ms

		2021-01-23 14:10:19.435832		3.3 ms

		2021-01-23 15:10:22.683146		2.8 ms

		2021-01-23 16:10:26.891152		2.0 ms

		2021-01-23 17:10:29.903913		2.0 ms

		2021-01-23 18:10:31.377098		2.7 ms

		2021-01-23 19:10:33.010513		3.1 ms

		2021-01-23 20:10:34.734679		-0.4 ms

		2021-01-23 21:10:37.156962		2.2 ms

		2021-01-23 22:10:38.791317		2.4 ms

		2021-01-23 23:10:40.551724		3.0 ms

		2021-01-24 00:10:43.064338		-0.1 ms

		2021-01-24 01:10:45.232996		2.2 ms

		2021-01-24 02:10:47.375913		3.1 ms

		2021-01-24 03:10:49.77907		4.0 ms

		2021-01-24 04:10:51.269428		1.1 ms

		2021-01-24 05:10:53.730318		3.0 ms

		2021-01-24 06:10:56.259039		3.2 ms

		2021-01-24 07:10:58.15269		3.7 ms

		2021-01-24 08:10:59.588092		4.1 ms

		2021-01-24 09:11:03.283986		4.1 ms

		2021-01-24 10:11:04.936965		0.7 ms

		2021-01-24 11:11:07.028752		3.8 ms

		2021-01-24 12:11:09.366416		0.3 ms

		2021-01-24 13:11:11.845243		2.9 ms

		2021-01-24 14:11:14.218515		0.8 ms

		2021-01-24 15:11:15.812382		2.3 ms

		2021-01-24 16:11:17.507802		1.5 ms

		2021-01-24 17:11:19.616867		1.4 ms

		2021-01-24 18:11:21.448177		2.1 ms

		2021-01-24 19:11:22.948009		2.0 ms

		2021-01-24 20:11:24.355778		0.7 ms

		2021-01-24 21:11:26.435165		1.0 ms

		2021-01-24 22:11:27.973582		0.7 ms

		2021-01-24 23:11:29.55568		1.7 ms

		2021-01-25 00:11:31.350107		2.2 ms

		2021-01-25 01:11:33.110986		3.3 ms

		2021-01-25 02:11:34.538642		4.0 ms

		2021-01-25 03:11:36.064725		3.1 ms

		2021-01-25 04:11:37.677617		0.0 ms

		2021-01-25 05:11:41.141255		2.0 ms

		2021-01-25 06:11:42.543574		1.7 ms

		2021-01-25 07:11:45.765524		-0.5 ms

		2021-01-25 08:11:47.965613		-1.1 ms

		2021-01-25 09:11:50.563889		1.7 ms

		2021-01-25 10:11:52.397715		2.5 ms

		2021-01-25 11:11:55.201855		-1.3 ms

		2021-01-25 12:11:58.173953		-2.5 ms

		2021-01-25 13:12:00.819588		0.8 ms

		2021-01-25 14:12:02.762453		1.4 ms

		2021-01-25 15:12:04.863943		-0.1 ms

		2021-01-25 16:12:06.606753		3.0 ms

		2021-01-25 17:12:09.456969		3.0 ms

		2021-01-25 18:12:13.008763		1.1 ms

		2021-01-25 19:12:16.174274		3.4 ms

		2021-01-25 20:12:18.454529		1.8 ms

		2021-01-25 21:12:21.661168		2.6 ms

		2021-01-25 22:12:24.49357		2.5 ms

		2021-01-25 23:12:26.370583		2.1 ms

		2021-01-26 00:12:28.689042		-0.6 ms

		2021-01-26 01:12:30.61499		-2.8 ms

		2021-01-26 02:12:33.747254		0.9 ms

		2021-01-26 03:12:38.772952		2.7 ms

		2021-01-26 04:12:40.791042		2.8 ms

		2021-01-26 05:12:42.611252		1.8 ms

		2021-01-26 06:12:45.74322		1.5 ms

		2021-01-26 07:12:48.64225		2.2 ms

		2021-01-26 08:12:50.398111		2.7 ms

		2021-01-26 09:12:53.25551		2.6 ms

		2021-01-26 10:12:55.702619		4.5 ms

		2021-01-26 11:12:58.084162		5.2 ms

		2021-01-26 12:13:00.280516		1.3 ms

		2021-01-26 13:13:02.064817		3.7 ms

		2021-01-26 14:13:05.00643		-1.6 ms

		2021-01-26 15:13:07.98159		0.6 ms

		2021-01-26 16:13:09.76244		1.1 ms

		2021-01-26 17:13:11.494983		3.3 ms

		2021-01-26 18:13:14.215501		0.3 ms

		2021-01-26 19:13:17.080002		3.7 ms

		2021-01-26 20:13:19.856395		0.3 ms

		2021-01-26 21:13:23.044103		3.4 ms

		2021-01-26 22:13:24.884047		3.8 ms

		2021-01-26 23:13:26.661504		4.0 ms

		2021-01-27 00:13:28.992752		-1.1 ms

		2021-01-27 01:13:31.35864		3.0 ms

		2021-01-27 02:13:33.028307		2.5 ms

		2021-01-27 03:13:34.981977		1.4 ms

		2021-01-27 04:13:37.687128		-0.9 ms

		2021-01-27 05:13:39.74808		2.3 ms

		2021-01-27 06:13:41.895178		1.2 ms

		2021-01-27 07:13:43.606877		2.9 ms

		2021-01-27 08:13:46.831799		1.8 ms

		2021-01-27 09:13:48.839097		2.7 ms

		2021-01-27 10:13:51.094239		-1.2 ms

		2021-01-27 11:13:53.108769		0.4 ms

		2021-01-27 12:13:55.1313		1.5 ms

		2021-01-27 13:13:56.820987		1.5 ms

		2021-01-27 14:13:58.727604		0.0 ms

		2021-01-27 15:14:02.455628		0.9 ms

		2021-01-27 16:14:04.698096		2.2 ms

		2021-01-27 17:14:07.431569		3.7 ms

		2021-01-27 18:14:11.278875		1.5 ms

		2021-01-27 19:14:13.85118		-0.7 ms

		2021-01-27 20:14:15.509113		0.6 ms

		2021-01-27 21:14:18.286799		-1.3 ms

		2021-01-27 22:14:19.8254		1.0 ms

		2021-01-27 23:14:21.532273		1.5 ms

		2021-01-28 00:14:23.317015		-0.8 ms

		2021-01-28 01:14:25.887439		-0.3 ms

		2021-01-28 02:14:27.743016		3.1 ms

		2021-01-28 03:14:29.929762		0.1 ms

		2021-01-28 04:14:32.223195		2.0 ms

		2021-01-28 05:14:34.72359		2.3 ms

		2021-01-28 06:14:36.213583		3.4 ms

		2021-01-28 07:14:38.171087		2.3 ms

		2021-01-28 08:14:42.578655		2.5 ms

		2021-01-28 09:14:44.235103		3.6 ms

		2021-01-28 10:14:46.119138		-0.8 ms

		2021-01-28 11:14:47.749885		2.6 ms

		2021-01-28 12:14:50.565849		0.2 ms

		2021-01-28 13:14:52.464041		1.4 ms

		2021-01-28 14:14:55.575406		3.8 ms

		2021-01-28 15:14:58.669183		2.9 ms

		2021-01-28 16:15:00.244016		0.5 ms

		2021-01-28 17:15:03.221473		3.2 ms

		2021-01-28 18:15:04.965607		-0.7 ms

		2021-01-28 19:15:07.031306		-0.4 ms

		2021-01-28 20:15:09.28904		-0.2 ms

		2021-01-28 21:15:10.970671		-1.2 ms

		2021-01-28 22:15:13.220835		2.7 ms

		2021-01-28 23:15:15.454153		3.2 ms

		2021-01-29 00:15:17.329729		2.9 ms

		2021-01-29 01:15:19.338978		2.7 ms

		2021-01-29 02:15:21.613576		2.3 ms

		2021-01-29 03:15:23.267141		2.3 ms

		2021-01-29 04:15:26.080739		2.8 ms

		2021-01-29 05:15:28.254814		3.5 ms

		2021-01-29 06:15:30.4102		0.0 ms

		2021-01-29 07:15:32.350424		2.1 ms

		2021-01-29 08:15:35.212557		2.5 ms

		2021-01-29 09:15:37.275049		3.1 ms

		2021-01-29 10:15:39.748505		0.0 ms

		2021-01-29 11:15:42.502439		0.4 ms

		2021-01-29 12:15:46.489883		-2.1 ms

		2021-01-29 13:15:48.3477		1.5 ms

		2021-01-29 14:15:51.419288		3.4 ms

		2021-01-29 15:15:53.138912		3.2 ms

		2021-01-29 16:15:55.533206		2.2 ms

		2021-01-29 17:15:57.432547		-1.2 ms

		2021-01-29 18:15:58.922397		-3.8 ms

		2021-01-29 19:16:01.374723		-1.5 ms

		2021-01-29 20:16:05.406992		0.8 ms

		2021-01-29 21:16:07.720034		1.3 ms

		2021-01-29 22:16:10.598913		1.2 ms

		2021-01-29 23:16:13.10042		2.3 ms

		2021-01-30 00:16:16.055741		3.1 ms

		2021-01-30 01:16:18.022254		2.6 ms

		2021-01-30 02:16:19.663479		2.8 ms

		2021-01-30 03:16:21.612695		2.3 ms

		2021-01-30 04:16:23.924539		0.2 ms

		2021-01-30 05:16:25.841424		1.1 ms

		2021-01-30 06:16:27.74046		-0.1 ms

		2021-01-30 07:16:29.748864		2.3 ms

		2021-01-30 08:16:31.790366		-0.6 ms

		2021-01-30 09:16:34.689269		4.1 ms

		2021-01-30 10:16:36.769123		2.2 ms

		2021-01-30 11:16:38.755885		3.8 ms

		2021-01-30 12:16:40.091026		3.2 ms

		2021-01-30 13:16:44.583067		3.1 ms

		2021-01-30 14:16:47.575732		1.9 ms

		2021-01-30 15:16:48.95456		1.2 ms

		2021-01-30 16:16:51.997457		1.0 ms

		2021-01-30 17:16:55.476787		1.2 ms

		2021-01-30 18:16:58.754116		-0.3 ms

		2021-01-30 19:17:01.473248		2.1 ms

		2021-01-30 20:17:03.332391		0.6 ms

		2021-01-30 21:17:05.457876		-1.2 ms

		2021-01-30 22:17:07.557971		-0.3 ms

		2021-01-30 23:17:09.244298		-0.5 ms

		2021-01-31 00:17:12.016474		1.3 ms

		2021-01-31 01:17:14.841734		-0.3 ms

		2021-01-31 02:17:17.885713		-0.6 ms

		2021-01-31 03:17:19.398868		2.9 ms

		2021-01-31 04:17:22.256897		3.6 ms

		2021-01-31 05:17:24.178986		4.0 ms

		2021-01-31 06:17:26.528184		4.2 ms

		2021-01-31 07:17:28.412929		3.9 ms

		2021-01-31 08:17:31.379138		2.4 ms

		2021-01-31 09:17:33.793608		3.7 ms

		2021-01-31 10:17:35.528186		3.7 ms

		2021-01-31 11:17:37.922741		0.2 ms

		2021-01-31 12:17:39.973909		3.6 ms

		2021-01-31 13:17:41.805536		2.5 ms

		2021-01-31 14:17:44.261398		0.0 ms

		2021-01-31 15:17:46.537181		-0.5 ms

		2021-01-31 16:17:48.34974		0.3 ms

		2021-01-31 17:17:49.834998		3.5 ms

		2021-01-31 18:17:51.45026		4.8 ms

		2021-01-31 19:17:53.322648		4.1 ms

		2021-01-31 20:17:55.694184		3.7 ms

		2021-01-31 21:17:57.111922		-0.5 ms

		2021-01-31 22:17:58.699595		2.0 ms

		2021-01-31 23:18:00.293276		-1.3 ms

		2021-02-01 00:18:02.075366		-0.8 ms

		2021-02-01 01:18:03.909238		1.9 ms

		2021-02-01 02:18:05.47661		3.3 ms

		2021-02-01 03:18:07.158059		3.3 ms

		2021-02-01 04:18:08.686113		2.9 ms

		2021-02-01 05:18:10.715799		2.2 ms

		2021-02-01 06:18:14.343858		1.9 ms

		2021-02-01 07:18:16.461776		1.7 ms

		2021-02-01 08:18:19.657111		2.9 ms

		2021-02-01 09:18:23.131796		0.2 ms

		2021-02-01 10:18:26.468858		3.4 ms

		2021-02-01 11:18:28.914302		2.3 ms

		2021-02-01 12:18:30.648674		-0.6 ms

		2021-02-01 13:18:32.386061		-1.8 ms

		2021-02-01 14:18:34.218709		0.5 ms

		2021-02-01 15:18:37.048578		-0.1 ms

		2021-02-01 16:18:39.07704		3.2 ms

		2021-02-01 17:18:40.434414		1.6 ms

		2021-02-01 18:18:42.915705		2.4 ms

		2021-02-01 19:18:45.300963		2.2 ms

		2021-02-01 20:18:47.239691		2.2 ms

		2021-02-01 21:18:50.540952		1.2 ms

		2021-02-01 22:18:52.060639		-1.0 ms

		2021-02-01 23:18:53.895464		2.8 ms

		2021-02-02 00:18:55.759225		-1.4 ms

		2021-02-02 01:18:58.360322		0.3 ms

		2021-02-02 02:19:01.260912		2.9 ms

		2021-02-02 03:19:04.25168		2.4 ms

		2021-02-02 04:19:05.804383		2.3 ms

		2021-02-02 05:19:07.795534		2.7 ms

		2021-02-02 06:19:10.256316		3.0 ms

		2021-02-02 07:19:12.387901		3.1 ms

		2021-02-02 08:19:14.401149		0.4 ms

		2021-02-02 09:19:15.780905		3.0 ms

		2021-02-02 10:19:17.371146		2.3 ms

		2021-02-02 11:19:19.210011		-0.2 ms

		2021-02-02 12:19:20.67475		2.2 ms

		2021-02-02 13:19:22.123141		0.9 ms

		2021-02-02 14:19:23.980815		1.5 ms

		2021-02-02 15:19:26.142454		1.3 ms

		2021-02-02 16:19:27.989255		2.4 ms

		2021-02-02 17:19:29.51364		2.0 ms

		2021-02-02 18:19:31.981127		1.4 ms

		2021-02-02 19:19:34.473381		0.7 ms

		2021-02-02 20:19:36.811306		2.0 ms

		2021-02-02 21:19:39.133943		-2.5 ms

		2021-02-02 22:19:41.84735		0.6 ms

		2021-02-02 23:19:44.896972		1.1 ms

		2021-02-03 00:19:50.246082		1.9 ms

		2021-02-03 01:19:51.797985		2.8 ms

		2021-02-03 02:19:53.823845		2.3 ms

		2021-02-03 03:19:56.008278		3.8 ms

		2021-02-03 04:19:58.272177		3.8 ms

		2021-02-03 05:20:00.740855		3.4 ms

		2021-02-03 06:20:02.894728		3.0 ms

		2021-02-03 07:20:04.851301		-0.8 ms

		2021-02-03 08:20:07.152206		-1.1 ms

		2021-02-03 09:20:10.976064		2.0 ms

		2021-02-03 10:20:12.782635		-0.6 ms

		2021-02-03 11:20:14.430904		1.1 ms

		2021-02-03 12:20:16.500349		-1.7 ms

		2021-02-03 13:20:17.926191		-1.6 ms

		2021-02-03 14:20:20.365636		-1.2 ms

		2021-02-03 15:20:22.309347		-0.5 ms

		2021-02-03 16:20:24.041444		-0.9 ms

		2021-02-03 17:20:26.178693		1.1 ms

		2021-02-03 18:20:27.821486		-1.2 ms

		2021-02-03 19:20:29.864215		3.8 ms

		2021-02-03 20:20:31.704194		1.3 ms

		2021-02-03 21:20:33.629517		1.2 ms

		2021-02-03 22:20:35.094273		0.0 ms

		2021-02-03 23:20:36.984706		2.3 ms

		2021-02-04 00:20:38.639452		1.6 ms

		2021-02-04 01:20:40.38271		1.7 ms

		2021-02-04 02:20:42.002336		0.0 ms

		2021-02-04 03:20:45.578161		0.8 ms

		2021-02-04 04:20:47.232324		0.4 ms

		2021-02-04 05:20:49.3827		4.7 ms

		2021-02-04 06:20:51.383995		1.7 ms

		2021-02-04 07:20:54.179873		3.5 ms

		2021-02-04 08:20:56.781698		4.2 ms

		2021-02-04 09:20:59.555189		0.5 ms

		2021-02-04 10:21:02.028022		0.5 ms

		2021-02-04 11:21:04.196889		0.5 ms

		2021-02-04 12:21:05.953048		1.4 ms

		2021-02-04 13:21:07.840783		2.2 ms

		2021-02-04 14:21:10.734123		-0.9 ms

		2021-02-04 15:21:14.358985		1.0 ms

		2021-02-04 16:21:17.078975		2.7 ms

		2021-02-04 17:21:20.094973		2.3 ms

		2021-02-04 18:21:22.080056		2.5 ms

		2021-02-04 19:21:23.871477		2.2 ms

		2021-02-04 20:21:25.556118		-0.2 ms

		2021-02-04 21:21:28.131495		1.2 ms

		2021-02-04 22:21:30.187878		1.4 ms

		2021-02-04 23:21:32.622431		-0.2 ms

		2021-02-05 00:21:34.117611		2.2 ms

		2021-02-05 01:21:36.037596		0.3 ms

		2021-02-05 02:21:37.79845		-1.2 ms

		2021-02-05 03:21:40.677587		2.6 ms

		2021-02-05 04:21:43.159597		0.0 ms

		2021-02-05 05:21:44.879042		0.1 ms

		2021-02-05 06:21:46.430547		-0.2 ms

		2021-02-05 07:21:48.132243		-0.7 ms

		2021-02-05 08:21:50.634682		1.7 ms

		2021-02-05 09:21:52.689117		2.2 ms

		2021-02-05 10:21:54.575785		0.3 ms

		2021-02-05 11:21:56.060475		-0.8 ms

		2021-02-05 12:21:58.197383		-0.9 ms

		2021-02-05 13:22:00.046266		2.2 ms

		2021-02-05 14:22:02.180051		-1.1 ms

		2021-02-05 15:22:04.564957		-0.4 ms

		2021-02-05 16:22:06.05554		0.3 ms

		2021-02-05 17:22:07.893893		-0.2 ms

		2021-02-05 18:22:10.653539		0.5 ms

		2021-02-05 19:22:12.039004		1.0 ms

		2021-02-05 20:22:13.455077		-0.5 ms

		2021-02-05 21:22:15.781614		1.6 ms

		2021-02-05 22:22:17.446884		1.6 ms

		2021-02-05 23:22:21.208462		-1.4 ms

		2021-02-06 00:22:22.931736		1.8 ms

		2021-02-06 01:22:26.014818		-1.2 ms

		2021-02-06 02:22:28.340257		1.7 ms

		2021-02-06 03:22:32.244662		3.2 ms

		2021-02-06 04:22:34.404153		0.3 ms

		2021-02-06 05:22:36.098835		0.6 ms

		2021-02-06 06:22:37.996237		1.6 ms

		2021-02-06 07:22:39.747233		0.6 ms

		2021-02-06 08:22:42.356266		0.9 ms

		2021-02-06 09:22:44.507513		-1.6 ms

		2021-02-06 10:22:46.108123		2.5 ms

		2021-02-06 11:22:47.630457		3.1 ms

		2021-02-06 12:22:49.734172		2.2 ms

		2021-02-06 13:22:51.831567		-0.3 ms

		2021-02-06 14:22:53.567095		0.5 ms

		2021-02-06 15:22:55.355023		-0.8 ms

		2021-02-06 16:22:57.214767		-2.1 ms

		2021-02-06 17:22:59.590426		-0.9 ms

		2021-02-06 18:23:01.801426		-0.8 ms

		2021-02-06 19:23:03.920718		1.4 ms

		2021-02-06 20:23:06.959268		-0.3 ms

		2021-02-06 21:23:10.551875		-0.7 ms

		2021-02-06 22:23:12.531476		2.4 ms

		2021-02-06 23:23:14.337042		2.3 ms

		2021-02-07 00:23:17.545985		-0.5 ms

		2021-02-07 01:23:19.56281		-0.1 ms

		2021-02-07 02:23:21.961848		-0.8 ms

		2021-02-07 03:23:24.752344		3.1 ms

		2021-02-07 04:23:26.856187		-0.1 ms

		2021-02-07 05:23:28.523506		1.6 ms

		2021-02-07 06:23:30.216992		1.8 ms

		2021-02-07 07:23:32.47002		1.7 ms

		2021-02-07 08:23:34.315265		-0.5 ms

		2021-02-07 09:23:37.116		-1.6 ms

		2021-02-07 10:23:38.707539		-1.2 ms

		2021-02-07 11:23:40.366365		-0.9 ms

		2021-02-07 12:23:43.332445		-0.8 ms

		2021-02-07 13:23:46.890316		1.3 ms

		2021-02-07 14:23:48.321477		0.2 ms

		2021-02-07 15:23:49.938182		3.6 ms

		2021-02-07 16:23:51.623595		1.9 ms

		2021-02-07 17:23:54.196311		2.1 ms

		2021-02-07 18:23:55.810284		-1.2 ms

		2021-02-07 19:23:58.953521		-0.6 ms

		2021-02-07 20:24:01.344006		0.1 ms

		2021-02-07 21:24:03.568838		0.3 ms

		2021-02-07 22:24:06.897731		2.2 ms

		2021-02-07 23:24:09.891584		-1.2 ms

		2021-02-08 00:24:12.508979		-1.1 ms

		2021-02-08 01:24:15.199357		1.9 ms

		2021-02-08 02:24:17.132678		-0.3 ms

		2021-02-08 03:24:20.612608		0.9 ms

		2021-02-08 04:24:22.921621		-0.7 ms

		2021-02-08 05:24:25.179171		1.6 ms

		2021-02-08 06:24:26.908976		-0.2 ms

		2021-02-08 07:24:28.432741		-0.1 ms

		2021-02-08 08:24:31.069738		1.4 ms

		2021-02-08 09:24:34.209399		0.3 ms

		2021-02-08 10:24:36.483324		-0.3 ms

		2021-02-08 11:24:37.946799		1.9 ms

		2021-02-08 12:24:39.64288		-0.2 ms

		2021-02-08 13:24:41.97937		-0.8 ms

		2021-02-08 14:24:43.639067		-0.8 ms

		2021-02-08 15:24:46.58934		0.5 ms

		2021-02-08 16:24:48.29454		-0.8 ms

		2021-02-08 17:24:50.995258		1.9 ms

		2021-02-08 18:24:53.555836		0.7 ms

		2021-02-08 19:24:55.651922		1.6 ms

		2021-02-08 20:24:57.267982		-0.5 ms

		2021-02-08 21:25:00.527728		-1.0 ms

		2021-02-08 22:25:02.801821		0.4 ms

		2021-02-08 23:25:05.166186		0.0 ms

		2021-02-09 00:25:06.919965		-2.2 ms

		2021-02-09 01:25:08.57681		-2.1 ms

		2021-02-09 02:25:10.277752		-0.9 ms

		2021-02-09 03:25:13.713814		-1.3 ms

		2021-02-09 04:25:15.886324		-0.2 ms

		2021-02-09 05:25:17.837384		0.1 ms

		2021-02-09 06:25:19.808601		0.3 ms

		2021-02-09 07:25:21.610628		1.0 ms

		2021-02-09 08:26:37.975811		-0.2 ms

		2021-02-09 09:26:40.594205		0.3 ms

		2021-02-09 10:26:43.777414		-1.6 ms

		2021-02-09 11:26:46.432605		-0.9 ms

		2021-02-09 12:26:47.957011		1.0 ms

		2021-02-09 13:26:49.902565		1.1 ms

		2021-02-09 14:26:51.874015		-0.4 ms

		2021-02-09 15:26:53.901357		3.0 ms

		2021-02-09 16:26:56.721229		0.6 ms

		2021-02-09 17:26:58.513834		2.6 ms

		2021-02-09 18:27:00.453682		0.5 ms

		2021-02-09 19:27:04.323774		4.0 ms

		2021-02-09 20:27:05.775013		0.2 ms

		2021-02-09 21:27:07.665944		1.6 ms

		2021-02-09 22:27:09.200001		-0.7 ms

		2021-02-09 23:27:12.832614		1.1 ms

		2021-02-10 00:27:14.667372		1.5 ms

		2021-02-10 01:27:16.647927		2.8 ms

		2021-02-10 02:27:19.162618		3.6 ms

		2021-02-10 03:27:23.023627		0.3 ms

		2021-02-10 04:27:25.579168		0.2 ms

		2021-02-10 05:27:28.003272		0.0 ms

		2021-02-10 06:27:29.374006		-0.8 ms

		2021-02-10 07:27:31.239311		0.3 ms

		2021-02-10 08:27:33.82182		0.1 ms

		2021-02-10 09:27:37.11478		0.3 ms

		2021-02-10 10:27:40.20733		-0.5 ms

		2021-02-10 11:27:42.871526		-0.9 ms

		2021-02-10 12:27:45.077939		1.0 ms

		2021-02-10 13:27:46.631966		0.2 ms

		2021-02-10 14:27:48.575784		2.1 ms





###
Evidence of Intent

Last updated: Fri 06 Mar 2020 14:08:40 UTC

1. Purpose

The purpose of this document Evidence of Intent is to secure a) evidence of intent to sign and b) evidence of what Sign Material there was intent to sign, to avoid claims that different Sign Material was viewed than what was the output in the final Evidence Package.

2. Screen captures

When a person signs a document using Scrive eSign a screen capture is executed on the person´s screen and saved by Scrive eSign. When sealing the signed document Scrive eSign includes the screen captures from all signing parties into this document. 

The screen capture technology used sometimes fails to execute the screen capture. Therefore, in case the screen capture technology would fail, a screen capture with a reference signing view is prepared in Scrive eSign at each production upgrade and Upon sealing the document, Scrive eSign includes the latest reference screen captures in this Evidence of Intent as a reference. Important to note is also that, in the event log below each time stamp reflects the clock of the client, which may be different from the clock of Scrive eSign.

		Time		IP		Event

		2021-02-09 10:33:39.161 UTC		193.180.154.208		Kristina Sundin Jonsson (KSJ) opened the document in the signing view. Click here to see an attached screen capture of the top of their signing view.

		2021-02-09 10:34:42.421 UTC		193.180.154.208		Kristina Sundin Jonsson (KSJ) signed the document. Click here to see attached screen capture of their signing view. Click here to see attached screen capture of the reference signing view created at 2021-01-13 13:37:43 UTC.

		2021-02-09 10:47:29.897 UTC		163.116.168.118		Kristin Ekblad (KE2) opened the document in the signing view. Click here to see an attached screen capture of the top of their signing view.

		2021-02-09 10:48:10.348 UTC		163.116.168.118		Kristin Ekblad (KE2) signed the document. Click here to see attached screen capture of their signing view. Click here to see attached screen capture of the reference signing view created at 2021-01-13 13:37:43 UTC.

		2021-02-09 10:54:13.003 UTC		84.208.122.166		Ellen Bramness Arvidsson (EBA) opened the document in the signing view. Click here to see an attached screen capture of the top of their signing view.

		2021-02-09 10:54:57.352 UTC		84.208.122.166		Ellen Bramness Arvidsson (EBA) signed the document. Click here to see attached screen capture of their signing view. Click here to see attached screen capture of the reference signing view created at 2021-01-13 13:37:43 UTC.

		2021-02-09 11:18:08.969 UTC		89.160.101.237		Kurt Eliasson (KE1) opened the document in the signing view. Click here to see an attached screen capture of the top of their signing view.

		2021-02-09 11:18:44.54 UTC		89.160.101.237		Kurt Eliasson (KE1) signed the document. Click here to see attached screen capture of their signing view. Click here to see attached screen capture of the reference signing view created at 2021-01-13 13:37:43 UTC.

		2021-02-09 11:25:31.011 UTC		91.192.254.197		Tomas Werngren (TW) opened the document in the signing view. Click here to see an attached screen capture of the top of their signing view.

		2021-02-09 11:26:19.577 UTC		91.192.254.197		Tomas Werngren (TW) signed the document. Click here to see attached screen capture of their signing view. Click here to see attached screen capture of the reference signing view created at 2021-01-13 13:37:43 UTC.

		2021-02-09 11:44:50.321 UTC		85.230.179.124		Lars Heikensten (LH) opened the document in the signing view. Click here to see an attached screen capture of the top of their signing view.

		2021-02-09 11:46:23.242 UTC		85.230.179.124		Lars Heikensten (LH) signed the document. Click here to see attached screen capture of their signing view. Click here to see attached screen capture of the reference signing view created at 2021-01-13 13:37:43 UTC.

		2021-02-09 13:35:36.75 UTC		82.209.141.158		Catrina Ingelstam (CI) opened the document in the signing view. Click here to see an attached screen capture of the top of their signing view.

		2021-02-09 13:35:55.797 UTC		82.209.141.158		Catrina Ingelstam (CI) signed the document. Click here to see attached screen capture of their signing view. Click here to see attached screen capture of the reference signing view created at 2021-01-13 13:37:43 UTC.

		2021-02-09 14:06:41.414 UTC		95.194.34.180		Erik Langby (EL) opened the document in the signing view. Click here to see an attached screen capture of the top of their signing view.

		2021-02-09 14:07:12.213 UTC		95.194.34.180		Erik Langby (EL) signed the document. Click here to see attached screen capture of their signing view. Click here to see attached screen capture of the reference signing view created at 2021-01-13 13:37:43 UTC.

		2021-02-09 14:37:17.317 UTC		163.116.168.117		Mattias Bokenblom (MB) opened the document in the signing view. Click here to see an attached screen capture of the top of their signing view.

		2021-02-09 14:38:12.509 UTC		163.116.168.117		Mattias Bokenblom (MB) signed the document. Click here to see attached screen capture of their signing view. Click here to see attached screen capture of the reference signing view created at 2021-01-13 13:37:43 UTC.

		2021-02-10 14:51:21.843 UTC		92.35.65.215		Anders Tagde (AT) opened the document in the signing view. Click here to see an attached screen capture of the top of their signing view.

		2021-02-10 14:53:50.616 UTC		92.35.65.215		Anders Tagde (AT) signed the document. Click here to see attached screen capture of their signing view. Click here to see attached screen capture of the reference signing view created at 2021-01-13 13:37:43 UTC.
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1. Purpose

The purpose of the Digital Signature Documentation is to provide a method so that the integrity of the Evidence Package can be verified mathematically and independently of Scrive, Guardtime or any other third party, only relying on public information. 

2. Overview

2.1 Digital Signatures

Digital signatures are used to make digital data tamper proof, so that it can be verified that the data has not been modified since the digital signature was created.

Digital signatures are designed in a way that there is a method for checking that the data that the signature is applied to is not modified, and that there is a method for checking that the signature has been issued in some trusted way.

2.2 Cryptographic Hash Functions

There is one mathematical concept that is pervasive in digital signing technologies: cryptographic hash functions. Such functions are used to straightforwardly compute a “hash value” of some fixed length (e.g. 256 bits) of some arbitrary amount of data, with the property that it is infeasible to reverse the function and get the data back from the hash value, but most importantly: it is infeasible to come up with any other piece of data that will compute to the same hash value.

These properties imply that it is sufficient to protect hash values of data instead of the data itself. The reason is that if we know that the protected hash value is unmodified and matches the hash value that we can compute of the data itself, then we know that it is infeasible that the data itself has been modified. For integrity purposes, hash values are essential condensations of the original data.

In addition to the cryptographic hash functions, many technologies for digital signatures are based on the use of keys.

2.3 Key-based digital signatures

In key-based digital signatures, secret information (private keys) are used to create signatures by some trusted organisation. Each private key has a corresponding public key which is used for verifying the integrity of the digital signatures created with the private key. So to check a key-based digital signature, one needs to access the public key that corresponded to the secret key used to create the signature. In addition to verifying the signature using the public key, one has to verify that the public key comes from the trusted organisation that created the signature. This can be done using digital certificates as part of the public-key infrastructure.

Key-based digital signatures are problematic due to the durability requirements that come with protecting Evidence Packages. The private key must be kept secret by the trusted organisation. Should the key become public, the digital signatures that were issued using it can no longer be used to verify the integrity of the data. As a mitigation, the trusted organisation can limit the time that any one public/private key pair is used, and then erase the private key. Should a private key leak from the trusted organisation, only signatures created during the lifetime of the private key become worthless. However, more frequent renewal of keys mean that the organisation issuing digital signatures must provide more public keys for verification purposes. The main problem remains: how can one be sure that a private key was not leaked and used to forge digital signatures? The PAdES standard specifies a set of restrictions and extensions to the standards for PDF and ISO-32000-1 and -2. PAdES is described in the technical specification TS-102 778 that is published and maintained by the European Telecommunication Standards Institute, ETSI.

2.4 Keyless digital signatures for durability

Keyless digital signatures rely solely on the properties of cryptographic hash functions to protect data, without the use of secrets.

An extremely simple (but naive) method for creating a keyless digital signature is to compute the hash value of some data and then make that hash value public so that it can be used to verify that copies of the data have not been modified. It is important that the hash value is published so that that a verifier readily can find it and trust that the hash value is authentic, and that the publication is permanently accessible for the foreseeable future. A suitable method is to publish the hash value in a newspaper that is widely spread and archived throughout the world.

Although simple, the naive method described is not practical in that it requires one hash value to be published for each piece of data that needs a digital signature. To make keyless digital signatures practical one can combine hash values from multiple pieces of data by juxtaposing the hash values and computing new hash values of the result, as illustrated below:





By combining hash values in this way, one can choose to publish the combined hash value periodically, e.g. once a month. For verification to work, additional information is needed to ensure that a particular Evidence Package’s hash value leads to the hash value that is published in a newspaper (such a published hash value is called a publication code). Therefore, the digital signature contains information about what newspaper contains the publication code (currently, publication codes are printed in Financial Times), as well as intermediate hash values in the linked chain of hashes all the way to the publication code. For the middle Evidence Package in the diagram above, the digital signature would have information about where one can find the publication code c₆, as well as the intermediate hash values c₃, d₄, and d₅. From the Evidence Package’s computed hash value d₃, the intermediate hash values in the digital signature, and the combining cryptographic hash function H taking juxtaposed hash values, a verifier would compute the complete chain of hash values: c₄ = H(c₃,d₃), c₅ = H(c₄,d₄), c₆ = H(c₅, d₅). Having computed c₆, the verifier needs to check that it is equal to the newspaper’s publication code.

Since the digital signature must contain extra information about intermediate hash values that stem from other Evidence Packages leading to the publication code, one cannot immediately put the keyless digital signature into the Evidence Package upon its creation—one has to wait until the publication code is known. But since the parties involved in signing a document typically want access to the Evidence Package right away, Scrive E-sign provides the parties with an initial version of the Evidence Package with a temporary, keyless digital signature. Once the Evidence Package’s hash value has been part of the linked chain that leads to a publication code, Scrive E-sign produces a new Evidence Package with the permanent, keyless digital signature. Signatories that choose to store their Evidence Package in the archive service provided by Scrive E-sign can download the revised Evidence Package in the archive once it becomes available.

The devil in the details regarding the implementation of keyless digital signatures (e.g., in practice one would use trees of intermediate hash values instead of linked chains), but the fundamental principle is the same: data can be verified by computing a sequence of hash values and check against a value that is published in a trusted way.

2.5 Verifiable timestamps using keyless signatures

The keyless signature not only provides a method for verifying the integrity of the Evidence Package, it also encodes the time down to the second when the signature was created. By construction, the time encoding is irrefutable and can be produced as part of the verification method of the keyless digital signature.

The following diagram gives a simplified version of how the time encoding works. Each publication code that goes into a newspaper is the root of the so called calendar tree, which is an ever-growing tree with one leaf node for each second since midnight, January 1st, 1970 in Coordinated Universal Time (UTC), a point in time we will denote T₀. (In the diagram, we have assumed that there is one evidence package providing the hash value for each leaf node, which is a simplification since we for each second may have zero or more than one evidence package for which we want a digital signature. In reality, the hash value of each leaf node in the calendar tree is constructed from an aggregation tree of hash values. We have also assumed a very small calendar tree, consisting of just four leaf nodes spanning a time of four seconds. A calendar tree for a whole month is of course much larger.)





Now, suppose we want to verify the digital signature for the evidence package in the third row. The digital signature contains the path from the root down to the leaf, telling us if we should choose the upper route (encoded as a 0) or lower route (encoded as a 1) to get to the next level. The choices form a sequence which can be interpreted as a binary number, and for the path highlighted in yellow, this binary number is 10 which in decimal is the number 2. One can then conclude that this leaf was constructed at T₀ + 2, that is, 2 seconds after midnight, January 1st, 1970 (UTC).

(In reality, the time encoding is not done using T₀ as a start point, but instead by using the time when the publication code was created as an end point. Details can be found in appendix Extracting the Signing Time.)

The next section provides precise information about the digital signatures produced by Scrive E-sign and how they can be verified.

3. How to Verify the Evidence Package

The signed document (PDF file) that the Evidence Package (HTML attachments - that this Digital Signature Documentation is part of) is embedded into, has either been electronically sealed by Scrive using the Guardtime Keyless Signature technology or with a PAdES digital signature. This enables independent verification of the time when the document was signed and checking that it has not been modified since. The process consists of several steps outlined below. If the document is signed using PAdES the signature can be validated in Acrobat Reader.

3.1 Extracting the Signature

The signature is embedded into the document following the standard PDF digital signature framework [PDF, section 12.8]. A Guardtime signature has the value GTTS.TimeStamp in its Filter field.

A single PDF file can contain several revisions of a document [PDF, section 7.5.6]. A Guardtime signature normally signs all revisions up to and including the one that contains it. In order to verify the document as it was signed, all subsequent updates have to be removed from the file.

More precisely, the signature protects the parts of the document specified by the ByteRange field of the signature. The two ranges must cover everything left after the previous step, except the Contents field of the signature.

The signature value is embedded in the Contents field in base 16 encoding. The value has to be stripped of trailing spaces and decoded [BASE, section 8] for further processing.

3.2 Parsing the Signature

The result of the previous step has to be parsed as an ASN.1 data structure in BER encoding [ASN, DER]. This must yield a ContentInfo structure [CMS, section 3] that embeds a SignedData structure [CMS, section 5] in the content field.

The contents of the encapContentInfo.eContent field of the SignedData structure have to be parsed as an ASN.1 data structure in DER encoding. This must yield a TSTInfo structure [TSP, section 2.4.2].

A Guardtime signature must have a single SignerInfo element in the signerInfos field of the SignedData structure and the object identifier 1.3.6.1.4.1.27868.4.1 in the signatureAlgorithm field of the SignerInfo structure.

The contents of the signature field of the SignerInfo structure have to be parsed as an ASN.1 data structure in DER encoding. This must yield a Guardtime-defined TimeSignature structure:

                          TimeSignature ::= SEQUENCE {

                            location HashChain,

                            history HashChain,

                            publishedData PublishedData,

                            pkSignature [0] SignatureInfo OPTIONAL,

                            pubReference [1] SET OF OCTET STRING OPTIONAL

                          }

                          PublishedData ::= SEQUENCE {

                            publicationIdentifier INTEGER,

                            publicationImprint DataImprint

                          }

Each of the HashChain fields is an ASN.1 OCTET STRING that contains a concatenation of a number of HashStep records. Each HashStep record in turn is a concatenation of a 1-byte hash algorithm code (appendix Hash Functions), a 1-byte direction indicator, a variable-length DataImprint field, and a 1-byte level number. The DataImprint field consists of a 1-byte hash algorithm code followed by the hash value (the number of bytes determined by the hash function). Note that all these are just concatenated together, not encoded as separate ASN.1 fields.

The DataImprint field in the PublishedData structure is an ASN.1 OCTET STRING that consists of a 1-byte hash algorithm code followed by the corresponding number of bytes of hash value (again, just concatenated).

The contents of the pkSignature and pubReference fields will not be used in the following and thus need not be parsed. However, presence of the pkSignature field indicates the hash chain contained in the history field is a temporary one not connected to a printed control publication. In such a case, the history and publishedData fields should be updated before proceeding (appendix Extending the TimeSignature).

3.3 Checking the Document

To check that the document matches the signature, it must be verified that the hash value of the signed document corresponds to the one embedded in the signature.

The concatenation of the sections of the original PDF file specified by the ByteRange field has to be hashed using the algorithm specified by the messageImprint.hashAlgorithm field of the TSTInfo structure. The result must be equal to the value of the messageImprint.hashedMessage field of the TSTInfo structure.

3.4 Checking the Signature

To check that the signature is internally consistent, it must be verified in several places that the hash value computed from one part of the signature corresponds to the one embedded in another part.

The DER-encoded representation of the TSTInfo structure (that is, the value of the encapContentInfo.eContent field of the SignedData structure) has to be hashed using the algorithm specified by the digestAlgorithm field of the SignerInfo structure. The result must be equal to the value of the message-digest attribute in the signedAttrs field of the SignerInfo structure.

The DER-encoded representation of the SignedAttributes structure has to be hashed using the algorithm specified by the digestAlgorithm field of the SignerInfo structure. The result will be the input data to the hash chain computation process described next. Note that the data to be hashed in this step is different from the representation of the signedAttrs field in the SignerInfo structure, as the latter is a tagged implicit set while the former is an explicit set [CMS, section 5.4].

For each HashStep record in the location hash chain and then for each HashStep record in the history hash chain in the TimeSignature structure, in the order in which the records appear in the chains:

		compute x as the result of hashing the input data with the algorithm specified by the hash algorithm code (the first byte) in the record;

		if the direction indicator (the second byte) in the record is 0:

		compute y as the concatenation of the DataImprint field (bytes from the third up to but excluding the last), the hash algorithm code (the first byte), the value of x, and the level byte (the last byte);

		if the direction indicator (the second byte) in the record is 1:

		compute y as the concatenation of the hash algorithm code (the first byte), the value of x, the DataImprint field (bytes from the third up to but excluding the last), and the level byte (the last byte);

		if the direction indicator (the second byte) is something else:

		abort with an error "invalid signature";

		the value of y is the input for the next step.



Finally, the value of y from the last step of the hash chain computation has to be hashed using the hash algorithm specified by the first byte of the publicationImprint field of the PublishedData structure. The result must be equal to the remaining bytes of the publicationImprint field.

3.5 Checking the Publication

To check that the signature matches the widely witnessed control publication, it must be verified that the contents of the PublishedData structure correspond to a printed publication acquired from a trusted source.

The publicationIdentifier field in the PublishedData structure contains the POSIX time [POSIX, section 4.15] value for the moment when the control publication was generated. A Guardtime control publication appears in the World Edition of the Financial Times 2–6 days after it is generated (depending on the publisher's schedules).

The PublishedData structure is formatted into human-comparable form as follows:

		the value of the publicationIdentifier field as a 64-bit integer (8 bytes in big-endian order) and the contents of the publicationImprint field are concatenated;

		a CRC-32 checksum [CRC, section 8.1.1.6.2] is computed on the result of the previous step and appended to it;

		the result of the previous step is encoded in base 32 [BASE, section 6];

		the result of the previous step may be broken into groups of 6 or 8 characters by dashes.



The result must be equal to the control publication that appears in the newspaper (ignoring possible differences in the optional character grouping).

3.6 Conclusion

Since in the whole computation starts from the contents of the PDF file and through a series applications of one-way functions ends up at a value that was known to exist at some well-established time in the past (the time when the newspaper was printed), this proves that the file in question existed before that time in the same form as it is currently.

The preceding statement relies only on the hash functions being one-way and assumes absolutely nothing about the Guardtime technology. Adding information about how the hash chains are constructed (which is seen by all Guardtime clients while it happens and can thus also be considered quite widely witnessed) makes it possible to extract the signing time with much better precision (appendix Extracting the Signing Time).

4. Hash Functions

The following table lists the hash functions that may be used in hash chains in Guardtime keyless signatures, along with their identifiers and hash value sizes.

		Algorithm Name

		Guardtime ID

		Hash Value Size

		Algorithm Specification



		SHA-1

		0

		20

		SHA, section 6.1



		SHA-224

		3

		28

		SHA, section 6.3



		SHA-256

		1

		32

		SHA, section 6.2



		SHA-384

		4

		48

		SHA, section 6.5



		SHA-512

		5

		64

		SHA, section 6.4



		RIPEMD-160

		2

		20

		RIPE, section 7





5. Extracting the Signing Time

The time when a datum was signed with a Guardtime keyless signature can be extacted from the history and the publicationIdentifier fields of the TimeSignature structure (section Parsing the Signature). The process is as follows:

		set h to 0 and p to the value of the publicationIdentifier field;

		for each HashStep record in the history hash chain, in the reverse of the order in which the records appear in the chain:



		if p is 0: abort with an error "invalid signature";

		set x to the highest power of 2 that does not exceed p;

		if the direction indicator (the second byte) in the record is 0: set h to h+x and p to p-x;

		if the direction indicator (the second byte) in the record is 1: set p to x-1;

		if the direction indicator (the second byte) is something else: abort with an error "invalid signature";



		if p is not 0: abort with an error "invalid signature";



The final value of h is the POSIX time [POSIX, section 4.15] value for the moment when the datum was signed.

6. Extending the TimeSignature

For each Guardtime signature and any control publication generated after the signature was issued, a hash chain can be created that connects the signature to the control publication and thus also to the printed medium in which the publication appeared. This process is called extending the signature.

The preferred way to do this is to access an online verification service using a tool obtained from either Scrive or Guardtime. This can also be done independently using the calendar database acquired either from Guardtime or, in case Guardtime has ceased the service, from the Estonian Technical Surveillance Authority, to which Guardtime is obligated to deposit the database before exiting the business.

The Guardtime calendar database consists of one hash value per second, indexed by integral POSIX time [POSIX, section 4.15] values (red nodes and black numbers on the figure below). Each of these hash values aggregates all signing requests that the Guardtime service processed during the corresponding 1-second time interval.

The aggregate hash values are connected into binary trees by hashing them together in pairs in left to right order, then hashing the first level pairs together again, and so on until a set of complete binary trees is obtained (blue arrows and nodes on the figure). For generating the control publication, the roots of the binary trees are hashed into a chain in right to left order (purple arrows and nodes), and the value from the last node of the chain is extracted for generating the control publication (golden arrow).

More precisely, each node on the figure is a DataImprint structure (section Parsing the Signature). On each step, the DataImprint from the left child node, the DataImprint from the right child node, and a single byte with the value of 255 are concatenated together, hashed, and the result is obtained as a DataImprint consisting of the concatenation of the 1-byte hash algorithm code (appendix Hash Functions) and the hash value.





For manageability, the database is split into several files (separated by dashed black lines on the figure). For the files to be usable without access to preceding ones, each file starting from some time value t also contains the root values from the binary trees corresponding to the state of the database on time t-1 (dashed blue arrows between the first and second file on the figure).

To construct the hash chain linking a given signature to a given publication, the following steps have to be performed:

		The signing time has to be extracted from the history and publishedData fields currently in the signature (appendix Extracting the Signing Time);

		The calendar database files covering the full interval from the signing time to the time when the publication was generated have to be obtained (format and naming of the files described later in this section);

		The hash-linked structure corresponding to the time when the publication was generated has to be reconstructed (as described earlier in this section);

		The unique hash chain connecting the leaf entry corresponding to the signing time to the root entry corresponding to the control publication (dotted arrows on the figure above) has to be extracted;

		The TimeSignature structure (section Parsing the Signature) has to be updated with new values:



		The history field is set to the concatenation of HashStep records describing the steps in the hash chain; each HashStep record is constructed as the concatenation of the 1-byte hash algorithm code from the DataImprint in the current node, the 1-byte direction indicator (0 if the sibling node is to the right in the tree, 1 if the sibling is to the left), the DataImprint from the sibling node, and a single byte with the value of 255;

		The publicationIdentifier field is set to the POSIX time value for the moment when the control publication was generated;

		The publicationImprint field is set to the DataImprint value in the root entry corresponding to the control publication.



Each calendar database file consists of a fixed header, a set of root node records, a sequence of calendar node records, and a checksum record. In the following, many values are given in hexadecimal, with the 0x prefix prepended.

The header consists of 12 fields totaling 65 bytes:

		8-byte sequence: file format identifier; must be 0x47, 0x54, 0x49, 0x4d, 0x45, 0x48, 0x44, and 0x42 (ASCII representation of 'GTIMEHDB');

		4-byte integer: endian-ness indicator; fixed value 0x01020304; all other 32-bit integers in the file will be in the same byte order;

		4-byte integer: version number; must be 0x00000001 (in file byte order);

		8-byte integer: endian-ness indicator; fixed value 0x0102030405060708; all other 64-bit integers in the file will be in the same byte order;

		8-byte integer: file creation time as POSIX time;

		8-byte integer: first calendar record index; the POSIX time value for the first node in the calendar node section of the file;

		4-byte integer: first calendar record offset; the offset of the start of the calendar node section within the file;

		4-byte integer: calendar record length; the length of each record in the calendar node section of the file;

		1 byte: calendar hash algorithm; the 1-byte hash algorithm code (appendix Hash Functions) for the hash function used by all calendar nodes in this file (they all must use the same algorithm);

		1 byte: flags; must be 0x01;

		14 bytes: reserved for future; all bytes must be 0x00;

		1 byte: CRC8 checksum of all preceding bytes in the header record; this is intended as a short-term protection against accidental errors while the file is being created; checking this may be omitted as the checksum record at the end of the file gives much stronger protection.



The root node section spans the space from the end of the header to the beginning of the calendar node section. It consists of a sequence of root node records followed by a 1-byte CRC8 checksum of all preceding bytes in the section. Each root node record consists of 4 fields:

		4-byte integer: record length; the number of bytes to follow in this record (excluding the length field itself);

		8-byte integer: record index; the POSIX time value for the last calendar node in the complete binary tree whose root this node is;

		1 byte: the 1-byte hash algorithm code for the hash function used in this node;

		variable-length sequence: the hash value in this node (the length is determined by the hash function used; it may also be computed by subtracting 9 from the value of the record length field).



Note that the concatenation of the two last fields in each record yields the DataImprint value for the corresponding node.

The calendar node section spans the space from the end of the root node section to almost the end of the file; it is followed only by a checksum record that has the same size and format as a calendar node record. It consists of a sequence of calendar node records (and no section checksum). Each calendar node record consists of 3 fields:

		4-byte integer: record index offset; this value is to be added to the first calendar record index field from the file header to obtain the POSIX time value for this node;

		variable-length sequence: the hash value in this node (the length is determined by the hash function used which is specified by the calendar hash algorithm field in the file header; it may also be obtained by subtracting 5 from the calendar record length field in the file header);

		1 byte: CRC8 checksum of all preceding bytes in the record.



Again, note that the concatenation of the calendar hash algorithm field from the file header and the hash value field from the record yields the DataImprint value for the corresponding node.

The last record in the file is the cryptographic checksum of the whole file:

		4-byte integer: fixed value 0xffffffff;

		variable-length sequence: the hash value computed by hashing all data preceding the checksum record in the file using the hash function specified in the calendar hash algorithm field in the file header (the length is the same as for the calendar node records);

		1 byte: CRC8 checksum of all preceding bytes in the record.



The calendar database files are named following the pattern

    hashdb-tttttttttttttttt-yyyy-mm-dd-hhmmss.bin

where the fields have the following meaning:

		filename prefix, always hashdb;

		POSIX time value for the first calendar node in the file; 16-digit lower-case hexadecimal number with leading zeroes preserved (but no 0x prefix);

		year, month, and day of the file creation time; month and day are 2-digit decimal numbers with the leading zeroes preserved;

		hour, minute, and second of the file creation time (in UTC); each is 2-digit decimal number with the leading zero preserved;

		filename suffix, always bin.
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Purpose of the document

Scrive eSign is a system for signing documents electronically. This document provides a brief introduction to Scrive eSign so that a holder of a Scrive e-signed document can easily explain such document in court. For in-depth documentation, start by reading the attachment Evidence Package Introduction.

Scrive eSign system

Scrive eSign is developed by Scrive AB and is designed to:

		Enable its users to define workflows for signing electronically

		Execute the signing workflow

		Record as many of the signatories’ actions as possible as log data

		Once all signatories have signed, produce a final digital evidence package of the electronically signed materials together with the log data and other supporting materials necessary to optimise the usefulness of the evidence (the “Evidence Package”)



E-signing workflow

This is how a document is signed through Scrive eSign:

		To start the signing process the user of Scrive eSign either a) defines the signing process in the administrative user interface and selects to start the process, b) starts from a template process in the administrative user interface or c) starts from a template process within a system that has integrated with Scrive.

		To access the signing workflow the counterpart(s) either a) receive an email or SMS with an invitation to sign electronically and a link to the e-signing user interface, b) receive a tablet with the e-signing user interface already opened or c) are redirected from a webpage or client application user interface to the e-signing user interface.

		To review the document the counterpart(s) view the e-signing user interface and a) read instructions at the top that they shall follow the green instruction arrows to complete the signing process, b) depending on the signing process settings enter or not enter extra information into the document such as text and signatures, checks in checkboxes and extra document appendices and c) scroll through all document pages to reach the button with the text “sign” placed below the last page of the document (the “Signing Button”).

		To sign the document the counterpart(s) presses the Signing Button and, depending on the signing process settings, either a) a popup appears where they are informed that by clicking the Signing Button at the bottom of the popup, they are signing the document and that Scrive eSign will register their signature or b) a popup appears where they are asked to select their type of e-legitimation and sign the document using their installed eID application. 

		The confirmation text that the document has been signed upon clicking the Signing Button, is automatically displayed to the counterpart(s) in a web user interface and b) sent to the counterpart(s) in an email including the Evidence Package.



Evidence Package

To understand how to generate quality evidence in a digital environment Scrive has studied several evidence container technologies such as the signed paper, the printed facsimile and the recorded voice. We found that there has been good reason to perceive the signed paper document as the gold standard for evidence quality; it has several inherent qualities that are not easily transferrable into digital formats.

As a result of our research Scrive eSign has been designed to produce an Evidence Package that reproduce the evidence qualities of the paper, while at the same time add new qualities enabled by new technology. A key feature of the Evidence Package is that it shall be self-documenting, meaning that the signed document in itself shall contain all evidence necessary to explain the transaction.
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2021-03-22 15:45:46 Case sent by Christian Björkqvist


Title: Årsredovisning Sydöstra Skåne 2020 vers 1


Årsredovisning Sydöstra Skåne 2020 vers 1.docx:
63be2c1feb65f48bc30248d56cfca561200f1a705da566ff491981f7ce322d1b0b23705e4203934e1e35fc1718dfd4
3485c431151d9c3915332b3f4a0cf53ccd
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302dd7a957a2341ca3955f9e7b07aabb4eaaa18ee24b25d3c40639fede2091857f5e12b4595bd30d554d04f1b77
e90014e64d25b70911974945ecb289778470c


2021-03-22 15:45:51 Case request opened by party: Carl Gustav Kenneth Malmqvist, 195307106699
(BankID)
IP: 66.102.9.86


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:11.0) Gecko Firefox/11.0 (via ggpht.com GoogleImageProxy)


2021-03-22 15:46:01 Case request opened by party: Aili Mirjam Maria Strömberg, 194411280821
(BankID)
IP: 66.102.9.86


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:11.0) Gecko Firefox/11.0 (via ggpht.com GoogleImageProxy)


2021-03-22 15:46:35 Case reviewed by party: Christian Björkqvist, 196009033538 (BankID)
IP: 194.140.243.7


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36


2021-03-22 15:47:12 Case signed by party: Christian Björkqvist, 196009033538 (BankID)
IP: 194.140.243.7


Useragent:


2021-03-22 16:51:11 Case reviewed by party: Carl Gustav Kenneth Malmqvist, 195307106699 (BankID)
IP: 92.33.225.141


Useragent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko)
Version/14.0.3 Safari/605.1.15


2021-03-22 17:10:36 Case request opened by party: Thomas Quist, 194605194515 (BankID)
IP: 92.39.43.208


Useragent: Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 12_5_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko)
Mobile/15E148


2021-03-22 17:10:44 Case reviewed by party: Thomas Quist, 194605194515 (BankID)
IP: 92.39.43.208


Useragent: Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 12_5_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko)
Version/12.1.2 Mobile/15E148 Safari/604.1


2021-03-22 17:15:06 Case signed by party: Thomas Quist, 194605194515 (BankID)
IP: 92.39.43.208


Useragent:


2021-03-22 17:28:20 Case request opened by party: Bo Tore Håkan Lönnerblad, 194102273952
(BankID)
IP: 155.4.131.208


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:78.0) Gecko/20100101 Thunderbird/78.8.1


2021-03-22 18:08:37 Case reviewed by party: Aili Mirjam Maria Strömberg, 194411280821 (BankID)
IP: 155.4.129.92


Useragent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko)
Version/14.0.3 Safari/605.1.15


2021-03-23 07:41:59 Case request opened by party: Karin Paula Nilsson, 197009263901 (BankID)
IP: 213.67.199.181


Useragent: Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 14_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko)
Mobile/15E148


2021-03-23 07:42:05 Case reviewed by party: Karin Paula Nilsson, 197009263901 (BankID)
IP: 213.67.199.181


Useragent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko)
Version/14.0.1 Mobile/15E148 Safari/604.1


2021-03-23 10:08:25 Case signed by party: Carl Gustav Kenneth Malmqvist, 195307106699 (BankID)
IP: 92.33.225.141


Useragent:


2021-03-23 16:22:36 Case reviewed by party: John-Olof Nilsson, 197006194018 (BankID)
IP: 81.236.92.11


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/89.0.4389.82 Safari/537.36 Edg/89.0.774.50
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2021-03-24 10:24:55 Case reviewed by party: Anne Regina Fritz, 196303138561 (BankID)
IP: 195.84.56.2


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36 Edg/89.0.774.57


2021-03-24 10:25:30 Case request opened by party: Anne Regina Fritz, 196303138561 (BankID)
IP: 195.84.56.2


Useragent: Mozilla/4.0 (compatible; ms-office; MSOffice 16)


2021-03-24 11:38:13 Case request opened by party: Christian Persson, 197404174091 (BankID)
IP: 66.102.9.81


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:11.0) Gecko Firefox/11.0 (via ggpht.com GoogleImageProxy)


2021-03-24 11:38:20 Case reviewed by party: Christian Persson, 197404174091 (BankID)
IP: 155.4.131.166


Useragent: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like
Gecko) CriOS/87.0.4280.77 Mobile/15E148 Safari/604.1


2021-03-24 11:39:28 Case signed by party: Christian Persson, 197404174091 (BankID)
IP: 155.4.131.166


Useragent:


2021-03-24 16:33:44 Case signed by party: John-Olof Nilsson, 197006194018 (BankID)
IP: 81.236.92.11


Useragent:


2021-03-24 18:55:46 Case reviewed by party: Charlotta Handler Frithiof, 197804118201 (BankID)
IP: 194.71.67.29


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko


2021-03-24 19:02:05 Case signed by party: Charlotta Handler Frithiof, 197804118201 (BankID)
IP: 194.71.67.29


Useragent:


2021-03-29 13:22:04 Case signed by party: Aili Mirjam Maria Strömberg, 194411280821 (BankID)
IP: 155.4.129.92


Useragent:


2021-03-30 11:53:08 Case signed by party: Anne Regina Fritz, 196303138561 (BankID)
IP: 83.187.181.150


Useragent:


2021-03-30 12:44:16 Case signed by party: Karin Paula Nilsson, 197009263901 (BankID)
IP: 213.67.199.181


Useragent:


2021-03-30 16:54:17 Case reviewed by party: Bo Tore Håkan Lönnerblad, 194102273952 (BankID)
IP: 155.4.131.208


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:87.0) Gecko/20100101 Firefox/87.0


2021-03-30 16:55:39 Case signed by party: Bo Tore Håkan Lönnerblad, 194102273952 (BankID)
IP: 155.4.131.208


Useragent:


2021-03-30 16:55:39 All parties have signed, certificate generated
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