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Datum

2022-12-01 Dnr UN.2021.55

OXL2
0

Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Höjdgatan 26 0155-380 00 (vx) 212000-0324
kommun@oxelosund.se

Internkontroll Utbildningsnämnden 2022

1. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut

2. Sammanfattning

3. Resultat av uppföljning av intern kontrollplan

Godkända kontrollpunkter
Semesterskuld
Vid kontroll av semesterskuld har semesterlöneskulden observerats. Vid
delårsrapporten 2022 konstaterades att semesterlöneskulden hade en positiv
avstämning, jämfört med 2021 då skulden istället ökade. Det bedöms vara ett tecken
på att majoriteten av medarbetarna tar ut sin semester och därmed får möjlighet till
återhämtning.

Placering av barn förskola och fritidshem
Uppföljning har genomförts för placering av samtliga barn och elever som får en
placering i förskola eller fritidshem. Samtliga barn och elever placeras inom
garantitiden för placering (4 månader).

Uppföljning KAA (kommunalt aktivitetsansvar)
Vid uppföljning av KAA 221201 noteras att det finns 33 ungdomar inskrivna. Samtliga
ungdomar följs upp kontinuerligt.

Utbildningsförvaltningen
Sofie Eriksson

Utbildningsnämnden beslut

1. Godkänna uppföljning av internkontrollplan 2022, uppföljning 2.

Utbildningsnämnden har fastställt en intern kontrollplan för sina egna
verksamheter för år 2022. Interna kontrollplanen innehåller 7 kontroller och ska
följas upp två gånger per år. Den andra uppföljningen har nu genomförts och
avser perioden 1 maj – 30 november.

Uppföljningen visar att 6 av 7 kontroller är godkända:

Semesterskuld

Placering av barn förskola och fritidshem

Uppföljning KAA (kommunalt aktivitetsansvar)

Klagomålshantering

Skyddad identitet

Uppföljning av kunskapsavstämning

Uppföljningen visar att 1 kontroll har brister och är inte godkänd:

Upphandling/inköp



Tjänsteskrivelse 2 (2)

Datum

2022-12-01

Klagomålshantering
Eventuella klagomål som kommer in till den allmänna inkorgen för
Utbildningsförvaltningen hanteras enligt rutin, där svar lämnas till medborgaren inom
en arbetsdag.

Skyddad identitet
Vid kontroll av rutiner kring skyddade barn och elever visas att enhetscheferna har
kännedom om att det finns rutiner. När nya barn/elever skrivs in har individuella
handlingsplaner gällande skyddet upprättats.

Uppföljning av kunskapsavstämning
Efter sista datum för kunskapsavstämning har en sammanställning av samtliga
ämnen för samtliga elever och klasser genomförts. Sammanställningen visar att
kunskapsavstämningar har genomförts i de ämnen som eleverna undervisas i.

Ej godkänd kontrollpunkt

Upphandling/inköp

Vid kontrollen har kontot för inköp av läromedel setts över för tiden januari-november
2022. Inköp summeras till 2,9 mkr för perioden. För läromedel till skolan finns avtal
med Läromedia. Det konstateras att inköp av läromedel sker från ett större antal
leverantörer än vi har avtal med. Det kan delvis förklaras av att alla läromedel inte är
böcker, men slutsatsen är att det också kan konstateras att avtal inte alltid följs. Det
noteras också att det finns konteringar som borde ligga på andra konton än kontot för
läromedel.

Vidtagna åtgärder: Förvaltningschef informerar och påminner enhetschefer om det
avtal som finns gällande läromedel. Förvaltningschef informerar också om vikten av
att kontera fakturor på rätt konto.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Un – Internkontroll uppföljning 2

Eva Svensson Sofie Eriksson
Förvaltningschef Kvalitets- och nämndsamordnare

Beslut till:
Internkontrollansvarig KSF (För kännedom)
Förvaltningschef (för kännedom)



Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2)

Sammanträdesdatum

Utbildningsnämnden 2022-05-16

Utdragsbestyrkande

Un § 22 Dnr UN.2021.55

Uppföljning av internkontrollplan 2022

Utbildningsnämndens beslut

1. Uppföljningen av internkontrollplan 2022, uppföljning 1 godkänns.

2. Föreslagna åtgärder godkänns och utbildningsförvaltningen återrapporterar
vad som gjorts vid nästa uppföljning som sker 2022-12-12.

Sammanfattning

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Un - Internkontroll uppföljning 1
Protokoll 2021-12-13 - Un § 75

Utbildningsnämnden har fastställt en internkontrollplan för sina
egna verksamheter för år 2022. Interna kontrollplanen innehåller
sju kontroller och ska följas upp två gånger per år. En kontroll
genomförs med en frekvens om två gånger per år, medan
resterande sex kontroller genomförs med en frekvens om en gång
per år. Den första uppföljningen har nu genomförts och innefattar
en kontroll; Uppföljning av kunskapsavstämning, och avser
perioden 1 januari – 30 april. Resterande kontroller genomförs och
redovisas vid nästa uppföljning av den interna kontrollplanen.
Internkontrollplan 2022 innehåller följande kontroller:

· Upphandling

· Semesterskuld

· Uppföljning av kunskapsavstämning

· Placering av barn förskola och fritidshem

· Uppföljning av kommunalt aktivitetsansvar (KAA)

· Klagomålshantering

· Skyddad identitet

Uppföljningen visar att en kontroll har brister och är inte godkänd:

Uppföljning av kunskapsavstämning



Sammanträdesprotokoll Blad 2

Sammanträdesdatum

Utbildningsnämnden 2022-05-16

Utdragsbestyrkande

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag

Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden att

Uppföljningen av internkontrollplan 2022, uppföljning 1 godkänns.

Föreslagna åtgärder godkänns och utbildningsförvaltningen återrapporterar vad
som gjorts vid nästa uppföljning som sker 2022-12-12.

Beslutsgång

Ordförande frågar nämnden om framskrivet förslag och konstaterar att nämnden
beslutar enligt utbildningsförvaltningens förslag.

______

Beslut till:
Förvaltningschef (för åtgärd)
Ekonomichef (för kännedom)
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Internkontrollplan 2023

1. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut

2. Sammanfattning

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Un – Internkontrollplan Utbildningsnämnden 2023

Internkontrollplan för Utbildningsnämnden 2023

Eva Svensson Sofie Eriksson
Förvaltningschef Kvalitets- och nämndsamordnare

Beslut till:
Intern kontrollansvarig KSF (för kännedom)

Förvaltningschef (för kännedom)

Utbildningsförvaltningen
Sofie Eriksson

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämndens beslut

Fastställa Internkontrollplan för 2023

Nämnden ska, inom sitt område, se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och
riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt samt de föreskrifter som gäller för
verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig på en rimlig nivå
samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt (kommunallagen 6 kap
7 §).

Enligt Oxelösunds kommuns reglemente för internkontroll ansvarar nämnden för att
internkontroll upprättas, fastställs, revideras och följs upp årligen. Kommunstyrelsen har
det övergripande ansvaret.

Utbildningsförvaltningen har sammanställt underlag från Utbildningsnämndens workshop
vid sammanträdet 22 november 2022 och lämnat ett förslag på beslut av internkontrollplan
för 2023.



Oxelösunds kommun

Rutin /System Kontrollmoment Kontrollansvarig Omfattning Frekvens Metod
Rapportering vid 
avvikelse Sannolikhet Konsekvens Risk

Upphandling
Kontrollera att upphandlade avtal Verksamhetsekonom Stickprov 2 ggr/år Slumpvis Förvaltningschef

3 3 9

Uppföljning av analyslista
Uppföljning av analyslista 
genomförs varje månad, faktiskt 
löneutfall per enhet

Förvaltningschef och 
verksamhetsekonom Samtliga utbetalda löner 2 ggr/år Kontrollera lista Förvaltningschef

3 3 9

Semesterskuld
Att personal tar ut semester 
enligt avtal

Kvalitets- och 
nämndsamordnare Samtliga verksamheter 2 ggr/år

Kontrollera lista, kontakta 
chef Förvaltningschef

3 3 9

Uppföljning av kunskapsavstämning Att lärare följer tidplan
Kvalitets- och 
nämndsamordnare

Slumpvis tre klasser per 
skolenhet 2 ggr/år Kontroll i Schoolsoft Förvaltningschef

3 3 9

Placering av barn i förskola/fritidshem
Att barn placeras inom 
garantitiden

Kvalitets- och 
nämndsamordnare Samtliga placeringar 2 ggr/år Kontroll i Schoolsoft Förvaltningschef

2 4 12

Uppföljning KAA
Ungdomar inom KAA följs upp 
och blir kontaktade igen efter tre 
månader

Kvalitets- och 
nämndsamordnare Samtliga inskrivna 2 ggr/år Kontroll i Schoolsoft Förvaltningschef

2 3 6

Uppföljning av delegationsbeslut

Delegationsbeslut följs upp
Kvalitets- och 
nämndsamordnare

Kontroll av  
delegationsbeslut 2 ggr/år

Kontroll i delegationslista 
med stöd av 
delegationsordning Förvaltningschef

3 4 12

Skyddad identitet Kontroll av att rutinen för 
skyddad identitet följs Kvalitetssamordnare Slumpvis 2 ggr/år

Avstämning med 
verksamhet där barn med 
skyddad identitet finns Förvaltningschef

3 4 12

Risk och väsentlighetsanalys

Sannolikhet
1 Osannolik Risken är praktiskt taget obefintlig att fel skall uppstå
2 Mindre sannolik Risken är mycket liten att fel skall uppstå
3 Möjlig Det finns en möjlig risk att fel skall uppstå
4 Sannolik Det är mycket troligt att fel kan uppstå

Konsekvens
1 Försumbar Är obetydlig för olika intressenter och kommunen
2 Lindrig Uppfattas som liten av såväl intressenter som kommunen
3 Kännbar Uppfattas som besvärande för intressenter och kommunen
4 Allvarlig Är så stort att fel helt enkelt inte får inträffa

Utbildningsnämndens Internkontrollplan Risk- och väsentlighetsanalys
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Budget- och verksamhetsplan Utbildningsnämnden 2023-2025

1. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut

2. Sammanfattning

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Un – Budget- och verksamhetsplan Utbildningsnämnden 2023-2025

Budget- och verksamhetsplan för Utbildningsnämnden 2023-2025

Eva Svensson Sofie Eriksson
Förvaltningschef Kvalitets- och nämndsamordnare

Beslut till:
Förvaltningschef (för kännedom)

Utbildningsförvaltningen
Sofie Eriksson

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämndens beslut

Anta budget- och verksamhetsplan för Utbildningsnämnden 2023-2025

Kommunfullmäktige (KF) beslutade 9 november om Mål och budget 2023–2025.
Enligt budgetreglerna ska nämnderna innan det aktuella budgetåret startar anta en
verksamhetsplan. Verksamhetsplanen görs för hela budgetperioden 2023 - 2025 för
att skapa långsiktighet i arbetet.

Budget och verksamhetsplanen innehåller internbudget, investeringsbudget,
nämndens mål och mått utifrån kommunmålen samt verksamhetsbeskrivning.



Utbildningsnämndens

verksamhetsplan

2023–2025
Antagen av Utbildningsnämnden 2022-xx-xx, § x
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Inledning
Kommunfullmäktige (KF) beslutade 9 november om Mål och budget 2023–2025.

Verksamhetsbeskrivning
Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, omsorg, förskoleklass, fritidshem,
grundskola, grundsärskola och för vuxenutbildning samt kulturskola.

All verksamhet styrs av skollagen, läroplaner och kursplaner samt utbildningsnämndens
antagna mål och medel. Styrning och ledning leds av förvaltningschefen.
Förvaltningschefen är direkt chef för rektorer och utveckling. Administrativ chef tillika barn-
och elevhälsochef är chef för verksamhetskontoret.

Förskolan
Förskolan styrs av skollag och läroplan. Gällande läroplan trädde i kraft 1 juli 2019.
Förskolan vänder sig till barn mellan 1–5 år. De barn som omfattas av Allmän förskola är
barn som fyllt tre år och har hemmavarande vårdnadshavare. Allmän förskolan innebär att
vårdnadshavarna erbjuds en avgiftsfri placering på 15 timmar i veckan under grundskolans
läsårstider. Kommunen erbjuder även omsorg på obekväm arbetstid på förskolan Stenvik.
Här erbjuds barn i åldern 1–12 år möjlighet till omsorg alla dagar, dygnet runt. I Oxelösunds
kommun finns också tre fristående förskolor.

Familjecentral och Öppen förskola
Öppen förskola är en verksamhet som erbjuder alla föräldrar med barn mellan 0-6 år en
möjlighet att få komma och leka, skapa och umgås med sina barn och lära känna andra
vuxna. Öppen förskola är en del av Familjecentralen som erbjuder ett samlat stöd till
föräldrar, blivande föräldrar och ungdomar. Syftet med verksamheten är att utifrån hela
familjens livssituation främja en god hälsa hos barn/ungdomar och deras föräldrar. I
Familjecentralen finns barnmorskemottagning, barnavårdscentral, föräldrastödjare och
öppen förskola.

Förskoleklass, Grundskola och Fritidshem
Förskoleklassen är obligatorisk sedan höstterminen 2018 och ska, tillsammans med
grundskolan, bedrivas ur ett samlat helhetsperspektiv med god samverkan över skolåren
samt mellan verksamhetsformer och skolor. Förskoleklassen ska stimulera elevernas
utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning.

Syftet med grundskolans verksamhet är att utveckla elevens kunskaper och öva
färdigheter samt i samarbete med hemmen främja elevens utveckling till ansvarskännande
människa och samhällsmedborgare.

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov, främja elevernas
fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare
erfarenheter, språk och kunskaper. Elever ska ges det stöd och stimulans de behöver för
att utvecklas så långt som möjligt. Verksamheten styrs av Skollagen och Läroplanen för
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 22 samt av kommunövergripande mål.

Fritidshemmen har verksamhet före och efter skolan för barn i åldrarna 6–12 år vars
föräldrar förvärvsarbetar eller studerar. Fritidshemmet är ett komplement till utbildningen
och ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem meningsfull fritid och
rekreation. Verksamheten styrs av Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och
fritidshemmet, Lgr 22. Fritidshemmen i Oxelösunds kommun har kommunövergripande mål
och enskilda mål för respektive skola.
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Grundsärskola
Grundsärskola är till för elever som efter genomgången utredning konstaterats ha en
intellektuell funktionsnedsättning och som inte bedöms kunna nå kunskapskraven i
grundskolan. Grundsärskolan ska ge eleverna en för dem anpassad utbildning som ger
kunskaper och värden och utvecklar elevens förmåga att tillägna sig dessa. Utbildningen
ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling, förbereder eleverna för aktiva livsval
och ligger till grund för fortsatt utbildning. Grundsärskolan består av årskurserna 1–9. En
elev kan vara integrerad i en annan skolform.

Central barn- och elevhälsa
Barn- och elevhälsochef tillika administrativ chef leder arbetet inom den centrala barn- och
elevhälsan som består av skolsköterskor, skolläkare, skolpsykolog, specialpedagoger,
samordnare samt familje- och skolpedagog. Centrala barn-och elevhälsan arbetar ute på
förskolorna och skolorna tillsammans med rektorerna samt förskolans och skolans
personal. Fokus ska ligga på hälsofrämjande och förebyggande arbete för att stödja alla
elevers utveckling mot målen.

Gymnasieskola
Gymnasieskolan är en frivillig skolform för ungdomar 16–19 år. Varje kommun är skyldig att
på egen hand eller i samverkan med andra kommuner erbjuda ett allsidigt utbud av de 16
nationella programmen. Oxelösunds kommun har samverkansavtal med angränsade
kommuner; Norrköping, Nyköping, Finspång, Katrineholm och Vingåker, så kallat
Kolmårdsavtal.

Oxelösunds kommun har ett aktivitetsansvar för de ungdomar 16–20 år som inte går i
gymnasieskolan. Ungdomar utan sysselsättning erbjuds aktiviteter genom det kommunala
aktivitetsansvaret (KAA).

Uppföljning av Oxelösunds elever i andra huvudmäns gymnasieskolor, genomförs av
verksamhetskontoret.

Vuxenutbildning
Vuxenutbildningen består av särskild vuxenutbildning, grundläggande- och gymnasial
vuxenutbildning och svenska för invandrare, SFI. I samverkan med länets kommuner
anordnas en rad yrkesutbildningar utifrån statsbidragsförordningen om regionalt yrkesvux.

Förvaltningen samverkar med Socialförvaltningen för att öka sysselsättningen bland
ungdomar och nyanlända.

Kulturskolan
Kulturskolan bedriver frivillig verksamhet inom musik och kultur. Kulturskolan ska stå öppen
för alla grundskoleelever och gymnasieungdomar som önskar delta, även förskolebarn kan
få ta del av viss verksamhet. Verksamheten samverkar med grundskolan i kulturprojekt där
den estetiska inriktningen på Oxelöskolan används i det ordinarie skolarbetet. Kulturskolan
söker bidrag för Skapande Skola där målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla
uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.

Fokusområden 2023
 Pedagogiska relationer

 Ledarskapet i klassrummet

 Språk- och läsutveckling

 Förväntningar på varandra
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Ekonomi

Internbudget 2023

(Tkr) Årsprognos   Förändr M & B

  per oktober Budget mot budg  

NETTOKOSTNAD 2022 2022 2022 2023

Nämnd -600 -906 81 -825
Kulturskola -3 386 -3 408 -109 -3 517
Gemensam administration -5 797 -6 007 -749 -6 756
Fritidshem -21 904 -17 890 -616 -18 506
Förskola -87 281 -87 822 -1 724 -89 546
Grundskola, särskola, förskoleklass -143 573 -134 313 -25 131 -159 444
Gymnasieskola -55 096 -53 529 -684 -54 213

Komvux och SFI -11 417 -10 543 -216 -10 759

Uppdragsutbildning 9 0 0 0

S:a Nettokostnad -329 045 -314 418 -29 148 -343 566

(Tkr) Årsprognos   Förändr M & B

  per oktober Budget mot budg  

INTÄKTER 2022 2022 2022 2023

Nämnd 0   0 0
Kulturskola 680   597 597
Gemensam administration -579   2 000 2 000
Fritidshem 2 978   2 300 2 300
Förskola 15 595   12 050 12 050
Grundskola, särskola, förskoleklass 17 841   17 600 17 600
Gymnasieskola 1 233   950 950
Komvux och SFI 9 813   8 172 8 172
Uppdragsutbildning 1 327   187 187

S:a Intäkter 48 888 0 43 856 43 856

(Tkr) Årsprognos   Förändr M & B

  per oktober Budget mot budg  

KOSTNADER 2022 2022 2022 2023

Nämnd -600   -825 -825
Kulturskola -4 066   -4 114 -4 114
Gemensam administration -5 218   -8 756 -8 756
Fritidshem -24 882   -20 806 -20 806
Förskola -102 876   -101 596 -101 596
Grundskola, särskola, förskoleklass -161 414   -177 044 -177 044
Gymnasieskola -56 329   -55 163 -55 163
Komvux och SFI -21 230   -18 931 -18 931
Uppdragsutbildning -1 318   -187 -187

S:a Kostnader -377 933 0 -387 422 -387 422
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Investeringsbudget 2023 – 2025

Investerings-
belopp
2023

Investerings-
belopp
2024

Investerings-
belopp
2025Investeringar

Inventarier samt arbetsmiljöförbättrande
åtgärder 1 500 1 500 1 500

Inventarier Peterslundsskolan 5 000

Förskolegårdar behöver nätverksuppkoppling
– WiFi 400

Totalt Utbildningsnämnd 1 900 6 500 1 500
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Nämndens arbete med kommunmålen

Mod och framtidstro (beskrivning)
I Oxelösund råder mod och framtidstro.

I Oxelösund råder mod och framtidstro. Det innebär en vilja att bryta
mönster och att prova nya sätt att göra gott för kommuninvånarna.
Kommunen och dess verksamheter marknadsförs med stolthet och goda
exempel lyfts.

Medborgarperspektiv, helhetssyn, dialog och tydlighet kännetecknar
arbetet.

Kommunfullmäktiges mål

- Genom att stärka kommunens attraktionskraft som turist- och
boendeort bidrar alla nämnder och bolag till att antalet invånare i
Oxelösund årligen ökar med minst 90 personer jämfört med
föregående år. Redovisas i delårsrapport (D) och bokslut (B).

- Andelen sysselsatta bland Oxelösunds befolkning i arbetsför ålder
ökar jämfört med föregående år. (D/B)

- Alla nämnder och bolag tillvaratar möjliga effektiviseringar inom sitt
ansvarsområde som bryter mönster och prövar nya kostnadseffektiva
arbetssätt. (D/B)

KF-mål Nämndmål Mått för nämndmål och
datakälla

Ingångsvärde /
Bokslutsvärde (år)

Målvärde

2023 2024 2025

Genom att stärka kommunens
attraktionskraft som turist- och

boendeort bidrar alla nämnder och
bolag till att antalet invånare i

Oxelösund årligen ökar med minst
90 personer jämfört med

föregående år.

Utbildningsförvaltningen erbjuder en
hög kvalitet av omsorg och utbildning

genom att skapa attraktiva
verksamheter.

Mäts årligen genom enkät till
vårdnadshavare i förskola,

förskoleklass samt åk. 2, 5 och
8.1 Egen undersökning.

77% (2021) >resul
tatutf
all

2022

>resul
tatutf
all

2023

>resul
tatutf
all

2024

Andelen sysselsatta bland
Oxelösunds befolkning i arbetsför
ålder ökar jämfört med föregående

år.

Vuxenutbildningen erbjuder
utbildningar som är kopplade till

arbetsmarknadens behov.

Arbetslöshet 16-24 år,
årsmedelvärde, andel (%) av
befolkningen ska minska.

Kolada: N03921

8,0% (2021) <resul
tatutf
all

2022

<resul
tatutf
all

2023

<resul
tatutf
all

2024

1 Andel (elever och vårdnadshavare) i förskola och skola som rekommenderar verksamheten.
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Under kommunmål "Mod och framtidstro" anges specifika mål och mått/indikatorer för effektiviseringsinsatser från nämndens beslutade
"Förändringsbeskrivningar", se fullmäktigemål ”Alla nämnder och bolag tillvaratar möjliga effektiviseringar inom sitt ansvarsområde som bryter mönster och
prövar nya kostnadseffektiva arbetssätt”.

Alla nämnder och bolag tillvaratar
möjliga effektiviseringar inom sitt

ansvarsområde som bryter
mönster och prövar nya

kostnadseffektiva arbetssätt.

Utbildningsnämnden ska ha en
budget i balans.

Intern ekonomisk uppföljning. Nytt mått 0%
neg.
avvike
lse

0%
neg.
avvike
lse

0%
neg.
avvike
lse
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Trygg och säker uppväxt (beskrivning)

Barn och ungdomar ska känna sig trygga såväl i samhället som i de
kommunala verksamheterna.

I Oxelösund betyder det att alla barn och ungdomar ska nå goda
studieresultat utifrån sina förutsättningar, att barn och ungdomar aktivt
deltar i kultur- och fritidsutbudet och att barn och ungdomar växer upp i
trygga hemförhållanden och i en trygg och säker miljö

Kommunfullmäktiges mål

- Kunskapsresultaten för elever från årskurs ett till sex i Oxelösund är minst
i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner (UN). (B)

- Trygghet bland barn och ungdomar i Oxelösund ökar jämfört med
föregående år. (B)

- 100 Ungdomar erbjuds årligen ferieplatser i kommunal verksamhet. (D/B)

KF-mål Nämndmål Mått för nämndmål och
datakälla

Ingångsvärde /
Bokslutsvärde (år)

Målvärde

2023 2024 2025

Kunskapsresultaten för elever från
årskurs ett till sex i Oxelösund är
minst i nivå med genomsnittet för

Sveriges kommuner (UN).

Andelen elever som har godkänt
betyg i alla ämnen i åk. 6 ökar
jämfört med föregående år.

Elever i åk 6 som uppnått
kunskapskraven i alla ämnen,
hemkommun, andel (%).

Kolada: N15543

57,6% (2022) >resul
tatutf
all

2022

>resul
tatutf
all

2023

>resul
tatutf
all

2024

Trygghet bland barn och ungdomar
i Oxelösund ökar jämfört med

föregående år.

Andelen barn och elever som känner
sig trygga ökar jämfört med

föregående år.

Andelen barn och elever som
känner sig trygga. Egen

mätning.

90% (2021) >resul
tatutf
all

2022

>resul
tatutf
all

2023

>resul
tatutf
all

2024

100 Ungdomar erbjuds årligen
ferieplatser i kommunal

verksamhet.

Utbildningsnämndens verksamheter
erbjuder ferieplatser för ungdomar.

Antal anställda ferieungdomar
inom Utbildningsnämndens
verksamheter. Egen mätning.

32 (2021) >resul
tatutf
all

2022

>resul
tatutf
all

2023

>resul
tatutf
all

2024
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God folkhälsa (beskrivning)
Oxelösundarnas faktiska folkhälsa och upplevda livskvalitet ska utvecklas
positivt.

I Oxelösund betyder det att invånarna ska känna delaktighet och
inflytande, att invånarna deltar i aktiviteter som främjar hälsa och friskvård
samt lever ett självständigt liv fritt från missbruk.

Kommunfullmäktiges mål

- Bruk av tobak och alkohol bland barn och ungdomar i Oxelösund
minskar jämfört med föregående år (KS, KFN, UN, VON). (B)

- Fler invånare använder de möjligheter som finns för att delta i
kommunens utveckling jämfört med föregående år. (D/B)

- Fler invånare deltar i kommunala verksamheter och aktiviteter som
främjar kultur, friskvård och hälsa jämfört med föregående år (D/B)

KF-mål Nämndmål Mått för nämndmål och
datakälla

Ingångsvärde /
Bokslutsvärde (år)

Målvärde

2023 2024 2025

Bruk av tobak och alkohol bland
barn och ungdomar i Oxelösund

minskar jämfört med föregående år
(KS, KFN, UN, VON).

Skolorna arbetar förebyggande med
ANDT-frågor bland barn och

ungdomar i Oxelösunds kommun.

Mäts årligen genom enkät till
elever i åk. 5 och 82. Egen

undersökning.

Nytt mått Blir
jämför
elsevä
rde

>resul
tatutf
all

2023

>resul
tatutf
all

2024

Fler invånare använder de
möjligheter som finns för att delta i
kommunens utveckling jämfört

med föregående år.

Andelen elever som känner sig
delaktiga i sin undervisning ökar
jämfört med föregående år.

Mäts årligen genom enkät till
elever i åk. 2, 5 och 83. Egen

undersökning.

89% (2021) >resul
tatutf
all

2022

>resul
tatutf
all

2023

>resul
tatutf
all

2024

Fler invånare deltar i kommunala
verksamheter och aktiviteter som
främjar kultur, friskvård och hälsa

jämfört med föregående år.

Andelen elever i Kulturskolan ökar
jämfört med föregående år.

Elever i musik- eller kulturskola,
6-19 år, andel (%). Kolada:

N09888

9,2% (2020) >resul
tatutf
all

2022

>resul
tatutf
all

2023

>resul
tatutf
all

2024

2 Andel elever som upplever sin hälsa som god.
3 Andel elever som känner sig delaktiga i/kan påverka sin undervisning.
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Trygg och värdig ålderdom (beskrivning)
Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras i Oxelösund.

I Oxelösund innebär det att äldre med behov av stöd erbjuds möjlighet att
bo kvar i egen bostad och att äldre har inflytande över hur beviljade
insatser utförs. Insatser till äldre ska vara av god kvalitet, individinriktade
samt ges med gott bemötande.

Kommunfullmäktiges mål

- Andel äldre (65+) i Oxelösund som känner sig trygga ökar jämfört
med föregående år genom äldres deltagande i kommunala
trygghetsskapande aktiviteter. (B)

- Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda med sitt särskilda
boende är minst i nivå med genomsnittet vid senaste mätning i
likvärdiga kommuner (VON, KFN, KS, KBAB). (B)

- Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda med sin hemtjänst
är minst i nivå med genomsnittet vid senaste mätning i likvärdiga
kommuner (VON, KFN, KS). (B)

- Antal personer (personal) en brukare med hemtjänst möter under 14
dagar är högst i nivå med genomsnittet vid senaste mätning i
likvärdiga kommuner (VON). (B)

KF-mål Nämndmål Mått för nämndmål och
datakälla

Ingångsvärde /
Bokslutsvärde (år)

Målvärde

2023 2024 2025

Andel äldre (65+) i Oxelösund som
känner sig trygga ökar jämfört med

föregående år genom äldres
deltagande i kommunala

trygghetsskapande aktiviteter.

Sträva efter att det skapas
mötesplatser mellan barn och äldre i

Oxelösunds kommun.

Antal mötesplatser mellan
barn/elever och äldre i
Oxelösunds kommun.

Nytt mått Blir
jämför
elsevä
rde

>resul
tatutf
all

2023

>resul
tatutf
all

2024
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Attraktiv bostadsort (beskrivning)
Oxelösund erbjuder ett havsnära boende och en hög kommunal
servicenivå.

I Oxelösund innebär det att kommunen erbjuder bra barnomsorg, skola,
fritid och kulturliv. Ett bra och varierat bostadsutbud finns för olika behov
och åldrar.

Kommunen präglas av ett positivt företagsklimat som gör det enkelt att
starta, driva och utveckla företag. Infrastrukturen håller god kvalitet och
upplevs välfungerande.

Kommunfullmäktiges mål

- Nöjdhet bland elever och föräldrar i förskola och skolor i Oxelösunds
kommun ökar jämfört med föregående år (UN). (B)

- Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens
näringslivsklimat ökar jämfört med föregående år. (B)

- Kommuninvånares upplevelse av gott bemötande och enkelhet att
komma i kontakt med kommunens verksamheter ökar jämfört med
föregående år. (B)

KF-mål Nämndmål Mått för nämndmål och
datakälla

Ingångsvärde /
Bokslutsvärde (år)

Målvärde

2023 2024 2025

Nöjdhet bland elever och föräldrar i
förskola och skolor i Oxelösunds

kommun ökar jämfört med
föregående år (UN).

Nöjdhet bland elever och föräldrar i
förskola och skolor i Oxelösunds

kommun ökar jämfört med
föregående år.

Mäts årligen genom enkät till
vårdnadshavare i förskola,

förskoleklass samt åk. 2, 5 och
8.4 Egen undersökning.

77% (2021) >resul
tatutf
all

2022

>resul
tatutf
all

2023

>resul
tatutf
all

2024

Kommuninvånares upplevelse av
gott bemötande och enkelhet att
komma i kontakt med kommunens
verksamheter ökar jämfört med

föregående år.

Andelen vårdnadshavare som
upplever ett gott bemötande från
personal i Utbildningsnämndens

verksamheter ökar.

Mäts årligen genom enkät till
vårdnadshavare i förskola,

förskoleklass samt åk. 2, 5 och
8.5 Egen undersökning.

Nytt mått Blir
jämför
elsevä
rde

>resul
tatutf
all

2023

>resul
tatutf
all

2024

4 Andel (elever och vårdnadshavare) i förskola och skola som rekommenderar verksamheten.
5 Andel vårdnadshavare i förskola och skola som upplever ett gott bemötande hos personalen.
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Hållbar utveckling (beskrivning)
Oxelösunds kommun tar ansvar för att långsiktigt säkra resurser för
framtiden och för kommande generationer.

I Oxelösund innebär det att kommunens ekonomi är stabil, att kommunen
är en attraktiv arbetsgivare och att kommunen arbetar aktivt för att möta
samhällets krav inom miljöområdet. Det innebär också att kommunen
arbetar för ökad integration och möjlighet till egen försörjning.

Kommunfullmäktiges mål

- Resultatet efter reavinster, uttryckt som andel av skatter och statsbidrag
ska 2023 – 2025 vara 0,0 %. (D/B)

- Nettokostnadsandelen skall 2023 vara max 99%, 2024 100 % och 2025

100 %. (D/B)
- Kommunkoncernens soliditet ska vara minst 30% (KS). (B)
- Kommunens värde för hållbart medarbetarengagemang bland

kommunens anställda ökar jämfört med föregående år. (B)
- Sjukfrånvaron hos kommunanställda minskar jämfört med föregående

år. (D/B)
- Balansen mellan kvinnor och män i kommunens största yrkesgrupper

utvecklas mot en jämnare fördelning jämfört med föregående år. (D/B)
- För minskad negativ miljö- och klimatpåverkan ska mängden

uppkommet avfall reduceras och återvinning öka jämfört med
föregående år (D/B)

- För minskad negativ miljö- och klimatpåverkan ska alla planerade
nybyggnationer och större ombyggnationer uppfylla kriterier för
”Gröna lån” (KS, MSN, Bolagen). (B)

KF-mål Nämndmål Mått för nämndmål och
datakälla

Ingångsvärde /
Bokslutsvärde (år)

Målvärde

2023 2024 2025

Resultatet efter reavinster, uttryckt
som andel av skatter och

statsbidrag ska 2023 – 2025 vara
0,0 %.

Utbildningsnämnden håller sin
driftsbudget.

Intern ekonomisk uppföljning. Nytt mått 0%
neg.
avvike
lse

0%
neg.
avvike
lse

0%
neg.
avvike
lse

Nettokostnadsandelen skall 2023
vara max 99%, 2024 100 % och

2025 100 %.

Utbildningsnämnden håller sin
budget på samtliga investeringar.

Intern ekonomisk uppföljning. Nytt mått 0%
neg.
avvike
lse

0%
neg.
avvike
lse

0%
neg.
avvike
lse

Kommunens värde för hållbart
medarbetarengagemang bland

kommunens anställda ökar jämfört
med föregående år.

Samtliga verksamheter ska vara en
attraktiv arbetsgivare och HME-
värdet ökar bland de anställda
jämfört med föregående år.

HME-index i Pulsmätning. 80 (sep 2022) >resul
tatutf
all

2022

>resul
tatutf
all

2023

>resul
tatutf
all

2024
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Sjukfrånvaron hos
kommunanställda minskar jämfört

med föregående år.

Sjukfrånvaron minskar jämfört med
föregående år.

Sjukfrånvaro %, inom
utbildningsförvaltningen. Egen
mätning i Hypergene: Total
sjukfrånvaro i % ställt mot

ordinarie arbetstid,
ackumulerat för perioden.

9,85% (2021) <resul
tatutf
all

2022

<resul
tatutf
all

2023

<resul
tatutf
all

2024

Balansen mellan kvinnor och män i
kommunens största yrkesgrupper

utvecklas mot en jämnare
fördelning jämfört med föregående

år.

Balansen mellan kvinnor och män
inom utbildningsförvaltningen

utvecklas mot en jämnare fördelning
jämfört med föregående år.

Beräkning av antal
tillsvidareanställda utifrån kön
för yrkesgrupperna: lärare,

förskollärare och barnskötare.

Nytt mått Blir
jämför
elsevä
rde

>resul
tatutf
all

2023

>resul
tatutf
all

2024

För minskad negativ miljö- och
klimatpåverkan ska mängden

uppkommet avfall reduceras och
återvinning öka jämfört med

föregående år

Utbildningsnämndens verksamheter
arbetar med de globala målen i

Agenda 2030.

Egen mätning. Nytt mått 100% 100% 100%
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Nämndens egen styrning i övrigt
Utöver arbetet med Kommunmålen kan det även finnas behov att specificera nämndens egen styrning av förvaltning och verksamhet. Under
denna rubrik kan nämnden, om så önskas, komplettera VP med ytterligare insatser och uppföljningar som behövs för att styra och svara upp
mot grunduppdrag. Konkreta och uppföljningsbara mål och mått/indikatorer för nämndens styrning i övrigt görs i tabellerna nedan.

Övriga Nämndmål

Vad och syfte (varför) Mål Mått och datakälla Ingångsvärde /
Bokslutsvärde (år)

Målvärde

2023 2024 2025

Mål för omställning till ett hållbart
samhälle för människorna,
planeten och välståndet.

Genom arbete med Agenda 2030
säkerställs en inkluderande och

likvärdig utbildning av god kvalitet
och främjar livslångt lärande för alla.

Egen mätning. Antal aktiviteter
kopplade till Agenda 2030.

Nytt mått Blir
jämför
elsevä
rde

>resul
tatutf
all

2023

>resul
tatutf
all

2024

Hög kvalitet i undervisningen. Andelen behöriga förskollärare i
förskolan är minst i nivå med

genomsnittet för Sveriges kommuner.

Kolada: N11810 45% (2021)
-1%

46% >snitt
utfall
2023

>snitt
utfall
2024

Hög kvalitet i undervisningen. Andelen behöriga lärare i
grundskolan är minst i nivå med

genomsnittet för Sveriges kommuner.

Kolada: N15814 56,7% (2021)
-12,9%

69,6% >snitt
utfall
2023

>snitt
utfall
2024

Hög kvalitet i undervisningen. Andelen personal i fritidshem med
pedagogisk högskoleexamen är minst
i nivå med genomsnittet för Sveriges

kommuner.

Kolada: N13015 15,6% (2021)
-21,9%

37,5% >snitt
utfall
2023

>snitt
utfall
2024

Hög kvalitet i undervisningen. Andelen behöriga lärare i
vuxenutbildningen är minst i nivå
med genomsnittet för Sveriges

kommuner.

SFI, Kolada: N18704 23,8% (2021)
-24,1%

47,9% >snitt
utfall
2023

>snitt
utfall
2024

Grundläggande nivå, Kolada:
N18928

33,3% (2021)
-38,7%

72,0% >snitt
utfall
2023

>snitt
utfall
2024
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Gymnasial nivå, Kolada: N18929 60,0% (2021)
-9,1%

69,1% >snitt
utfall
2023

>snitt
utfall
2024

Skapa goda förutsättningar för barn
och ungas framtid.

Samtliga elever ska kunna läsa när de
slutar åk. 2.

Andel elever som kan läsa när
de slutar åk. 2. Egen

undersökning.

88% (2021) 100% 100% 100%

Skapa goda förutsättningar för barn
och ungas framtid.

Andelen elever i åk 9 som är
behöriga till ett nationellt program
på gymnasiet är minst i nivå med

genomsnittet för Sveriges kommuner.

Kolada: N15428 85,8% (2022) 83,5% >snitt
utfall
2023

>snitt
utfall
2024

Skapa goda förutsättningar för barn
och ungas framtid.

Samtliga elever i grundsärskolan ska
ges möjlighet att nå sin fulla

potential.

Samtliga elever ska vara i
progression i något ämne.

100% (2021) 100% 100% 100%

Skapa goda förutsättningar för barn
och ungas framtid.

Samtliga fritidshem ska aktivt och
medvetet erbjuda meningsfulla

aktiviteter som stimulerar barnens
utveckling.

Andelen barn och elever som
känner sig delaktiga ökar. Egen

mätning.

Nytt mått Blir
jämför
elsevä
rde

>resul
tatutf
all

2023

>resul
tatutf
all

2024

Skapa goda förutsättningar för barn
och ungas framtid.

Öka närvaron i förskolan och skolan i
samverkan med socialtjänsten.

Total närvaro i skolan. Egen
mätning.

Nytt mått Blir
jämför
elsevä
rde

>resul
tatutf
all

2023

>resul
tatutf
all

2024

Skapa goda förutsättningar för
vuxnas framtid.

Elever som når målen för
utbildningen i SFI ökar jämfört med

föregående år.

Kolada: N18949 40% (2021) <resul
tatutf
all

2022

<resul
tatutf
all

2023

<resul
tatutf
all

2024

Skapa goda förutsättningar för
vuxnas framtid.

Elever som når målen för
utbildningen/sina kurser inom grund-
och gymnasiekurser ökar jämfört

med föregående år.

Kolada: N18947 56% (2021) <resul
tatutf
all

2022

<resul
tatutf
all

2023

<resul
tatutf
all

2024

Kolada: N18948 65% (2021) <resul
tatutf

<resul
tatutf

<resul
tatutf
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all
2022

all
2023

all
2024

Skapa goda förutsättningar för barn
och ungas framtid.

Elevhälsan skapar goda
förutsättningar för elevernas lärande,

utveckling och hälsa.

Andelen elever som trivs i
skolan. Egen undersökning.

Kompletteras (2022) <resul
tatutf
all

2022

>resul
tatutf
all

2023

>resul
tatutf
all

2024
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Nyckeltalsuppföljning

Om nämnden väljer att följa andra nyckeltal vid sidan av arbetet med Kommunmålen anges
dessa i nedanstående tabell. Sådana nyckeltal kan vara väsentliga för att nämnden ska kunna
följa utvecklingen av sina verksamheter under budgetåret (t ex antal elever/lärare, genomförd
tid/planerad tid, handläggningstid, antal ärenden, antal anställda osv)

Mått Syfte (varför) Datakälla Jämförelsevärde (år) Uppföljningstillfälle

Antal personal i förskola,
fritidshem, grundskola
och grundsärskola är i
nivå med nyckeltalet för
barn- och elevpeng.

Budget i balans. Egen mätning. Nytt mått. En gång/termin

Personalomsättning i
utbildningsförvaltningens
respektive verksamhet.

Attraktiv
arbetsgivare.

Egen mätning. Nytt mått. (D/B)

Närvarorapportering för
eleverna.

Skapa goda
förutsättningar
för barn och
ungas framtid.

Egen mätning. Nytt mått. Två gånger/termin
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Systematiskt kvalitetsarbete, december 2022

1. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut

2. Sammanfattning

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Un – Systematiskt kvalitetsarbete, december 2022

Eva Svensson Sofie Eriksson
Förvaltningschef Kvalitets- och nämndsamordnare

Beslut till:
Förvaltningschef (för kännedom)

Utbildningsförvaltningen
Sofie Eriksson

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämndens beslut

Godkänna informationen

Samtliga förskolor, grundskolor samt vuxenutbildningen har inför läsåret 2022-2023
upprättat en plan för Systematiskt kvalitetsarbete (SKA). Planen utgår från skollagen,
gällande läroplaner samt mål som nämnden satt för respektive verksamhetsområde.
Respektive verksamhet har baserat på dessa styrdokument skapat utvecklingsområden,
mål samt aktiviteter för att nå målen.

Förskolornas prioriterade utvecklingsområden för läsåret 2022-2023 innefattar
språkutveckling och pedagogiska lärmiljöer i kombination med digitalisering och
specialpedagogik för lärande.

Grundskolorna har baserat på sin analys av SKA för läsåret 2021-2022 identifierat
framgångsfaktorer och åtgärder som behöver vidtas för att elevernas måluppfyllelse ska
öka. Ökad studiero, högre elevresultat och högre skolnärvaro är målområden som
skolorna arbetar för att uppnå.

Vuxenutbildningen har skapat SKA-planer för sina verksamhetsområden. Respektive
område har upprättat prioriterade utvecklingsområden ”Normer, värden och inflytande”,
”Kunskaper, lärande och utveckling” samt ”Utbildningsval – arbete och samhällsliv”.

Efter höstterminen skapas en kvalitetsrapport för höstterminen 2022. Höstens
systematiska kvalitetsarbete analyseras och aktiviteter justeras vid behov.
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Utvärdering av målstyrning och roller 2022

1. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut

2. Sammanfattning

3. Ärendet
Bakgrund

Kommunfullmäktige antog 2012-02-15 § 13 (Reviderad 2013-04-03,§ 26) Policy för
målstyrning och roller i Oxelösunds kommun. Kommunchefen fick samtidigt i uppdrag att
utarbeta ett koncept för årlig utvärdering, vilken ska ske på nämnds- och
kommunstyrelsenivå, samt att fördela ansvaret för uppföljningen. Kommunchefen
fastställde 2014-05-03 dokumentet ”Rutin för årlig utvärdering av målstyrning och roller”
som beskriver arbetsgången i nämnder och kommunstyrelsen.

Utbildningsförvaltningens utvärdering

Utbildningsförvaltningens ledningsgrupp genomförde utvärdering den 9 november 2022.

Kännedom om Målstyrning och roller

Hur bedömer ni medvetenheten om policyn i era verksamheter?
Cheferna har kännedom om policyn och personalenhetens material (”Checklista för
nyanställda”) är ett gott stöd när policyn delges medarbetarna.

Ingår information om policydokumentet i introduktionen av nyanställda?
Personalenhetens checklista ger ett bra stöd för att nyanställda ska få information om
policydokumentet.

Utbildningsförvaltningen
Sofie Eriksson

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämndens beslut

Redovisning av utbildningsförvaltningens och utbildningsnämndens utvärdering godkänns.

Kommunfullmäktige antog 2012-02-15 § 13 (Reviderad 2013-04-03,§ 26) Policy för
målstyrning och roller i Oxelösunds kommun. Kommunchefen fick samtidigt i uppdrag att
utarbeta ett koncept för årlig utvärdering, vilken ska ske på nämnds- och
kommunstyrelsenivå, samt att fördela ansvaret för uppföljningen. Kommunchefen
fastställde 2014-05-03 dokumentet ”Rutin för årlig utvärdering av målstyrning och roller”
som beskriver arbetsgången i nämnder och kommunstyrelsen.

Utbildningsnämnden och Utbildningsförvaltningen har enligt rutinens anvisningar
utvärderat policyn för målstyrning och roller.
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Spelregler för förtroendevalda och anställda

Upplevs spelreglerna för samarbetet mellan förtroendevalda och anställda tydliga och
klara?
Spelreglerna upplevs som tydliga.

Efterlevs spelreglerna avseende de olika rollerna och arbetsuppgifterna?
Utbildningsförvaltningens ledningsgrupp konstaterar att spelreglerna efterlevs i stor
utsträckning, men det finns individuella olikheter.

Decentralisering

Är största möjliga ansvar och befogenheter förlagt så långt ut i organisationen som möjligt?
Förvaltningschef har som utgångspunkt att största mjöliga ansvar och befogenheter är
förlagt hos enhetscheferna. Enhetscheferna upplever att en decentralisering är deras
utgångspunkt i den egna enhetens organisation.

Är enheterna självständiga gentemot förvaltningsledningen i enlighet med policyns
förutsättningar?
Ja.

Ingriper förvaltningsledningen i enheternas verksamhet vid brister i enlighet med policyn?
Förvaltningsledningen gör det vid behov och som ett stöd och vägledning för
enhetscheferna.

Samverkan med fackliga organisationer

Fungerar samarbetet med de fackliga organisationerna i enlighet med policyn?
Ja, för det mesta. Ledningsgruppen konstaterar dock att det vid vissa enheter saknas
representation av fackliga organisationer. Det finns ibland en oklarhet i om fackliga
representanter förmedlar fackets eller personens egna åsikter.

Utbildningsnämndens utvärdering

Utbildningsnämnden genomförde utvärdering vid sammanträde den 22 november 2022.
Utbildningsnämndens utvärdering genomfördes med utgångspunkt utifrån följande
frågeställningar:

Är policyn känd för nämndens ledamöter?

- Är policydokumentet ett inslag i utbildningen av nämnder inför ny mandatperiod?

- Ingår policyn i introduktionen av ledamöter som är nya under pågående mandatperiod?

Policyn är känd för nämndens ledamöter. Inför ny mandatperiod är policydokumentet ett
inslag i utbildningen. Policyn ingår i introduktion av nya ledamöter, men nämnden bedömer
att det inte alltid är säkert att det genomförs. Att säkerställa att nya ledamöter får kännedom
om policyn bedöms som ett förbättringsområde.

Är spelreglerna tydliga och klara för samarbetet mellan förtroendevalda och
anställda?

Spelreglerna är tydliga.

Efterlevs spelreglerna avseende de olika rollerna och arbetsuppgifterna?

I huvudsak efterlevs spelreglerna för målstyrning och roller mellan förtroendevalda och
tjänstepersoner.
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Policy för målstyrning och roller i Oxelösunds kommun

Tjänsteskrivelse Un – Utvärdering av målstyrning och roller 2022

Eva Svensson Sofie Eriksson
Förvaltningschef Kvalitets- och nämndsamordnare

Beslut till:
Förvaltningschef (för kännedom)
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Inledning 
En grundläggande förutsättning för ett effektivt och förtroendefullt samarbete mellan politiker 
och tjänstemän i Oxelösunds kommun är att det finns tydliga och klara spelregler för 
respektive grupper. Föreliggande policydokument beskriver rollerna för politiker och 
tjänstemän. Även kommunens syn på decentralisering och på samverkan mellan 
arbetsgivare och fackliga organisationer tydliggörs i dokumentet.  

All verksamhet i Oxelösunds kommun ska genomsyras av detta policydokument. Varje 
nämnd och styrelse ska ha kunskap om innebörden i dokumentet. Samtliga anställda ska få 
information om innebörden av målstyrning och förutsättningarna för decentralisering. 
Nyanställda och nya politiker ska i sin introduktion få kunskap om detta policydokument. Vid 
ny mandatperiod får samtliga nämnder och kommunstyrelsen utbildning om styrande 
dokument och då är Målstyrning och roller i Oxelösund ett viktigt inslag.  

Policydokumentets efterlevnad ska följas upp kontinuerligt och en årlig utvärdering ska ske 
på nämnds- och kommunstyrelsenivå. Kommunstyrelsen ansvarar för att en redogörelse av 
utvärderingen årligen lämnas till kommunfullmäktige. 

 

Spelregler för förtroendevalda 
De förtroendevaldas främsta uppgift är att i dialog med kommuninvånarna formulera en 
vision för Oxelösunds framtid och att se och utveckla kommunens möjligheter i den omvärld 
vi lever i. 

De förtroendevalda styr genom att ange mål och resursramar och genom att följa upp och 
värdera hur målen uppnås. 

De förtroendevaldas uppgifter är: 

- Att ha omfattande kontakter med allmänheten. 

- Att se till helheten och behov av politisk samordning. 

- Att formulera och besluta om målen, sätta ekonomiska ramar för den kommunala 
verksamheten samt vid behov omprioritera. 

- Att sätta sig in i, följa upp och låta utvärdera verksamheten. 

- Att föra dialog med tjänstemannaorganisationen. 

De förtroendevalda ska verka genom kommunchef/förvaltningschef och inte agera operativt i 
verksamheterna.  

 

Spelregler för anställda 
De anställdas främsta uppgift är att organisera verksamheten med fokus på kvalitet, 
kundnytta och långsiktighet. De ska ha frihet att inom ramen för mål och resurser besluta hur 
verksamheten ska bedrivas.  

De anställdas uppgifter är: 

- Att ge de förtroendevalda bästa möjliga administrativa service och beslutsunderlag. 

- Att verka för att uppnå mål och verkställa de politiska beslut som fattas. 

- Att löpande följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten samt kontinuerligt 
kommunicera resultaten till den politiska ledningen (nämnder, styrelser och 
kommunfullmäktige).  
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- Att genom ett serviceinriktat arbete skapa en positiv bild av kommunen och de 
kommunala verksamheterna. 

De anställda ska agera lojalt mot fattade beslut och ska inte agera politiskt i sin yrkesroll. 

 

Decentralisering 
Decentraliseringen är ett av flera medel för att nå bättre resultat, kvalitativt och kvantitativt. 
Det är viktigt att de som har direktkontakt med kommuninvånarna har möjlighet att själva 
påverka sin egen verksamhetsutformning. Därför ska största möjliga ansvar och 
befogenheter förläggas så långt ut i organisationen som möjligt. Tilldelade resurser ska fritt 
få användas inom ramen för fastställd budget och mål. Friheten begränsas då enbart av 
ramen – de pengar man har till sitt förfogande. Först då får mål- och resultatstyrning en reell 
innebörd.  

Enheternas självständighet mot förvaltningsledningen gäller under förutsättning att enheten:  

- Verkar enligt kommunens policys.  

- Fullgör sitt uppdrag och uppnår fastställda mål. 

- Håller sig inom angivna budgetramar. 

- Följer gällande lagar, avtal, regler och bestämmelser. 

- Kontinuerligt informerar och samråder med personalen och med förvaltningsledningen. 

- Samverkar med andra enheter, förvaltningar och intressenter. 

Förvaltningsledningen ska ingripa i enheternas verksamhet vid: 

- Bristande måluppfyllelse. 

- Klagomål från användare och allmänhet. 

- Allvarliga budgetöverskridanden. 

- Oegentligheter eller brott mot gällande lagar, avtal, regler och bestämmelser. 

- Bristande information och samråd med personal och med ledningen. 

- Oklarheter, motsättningar eller brist på samverkan mellan enheterna. 

 

Ledarskap 
I det personalpolitiska programmet för Oxelösunds kommunkoncern finns en beskrivning av 
vad ledarskap och medarbetarskap innebär och vilka som är förutsättningarna för ett gott 
ledar- och medarbetarskap.  

 

Samverkan med fackliga organisationer 
Kommunen står för följande syn på facklig samverkan: 

- Arbetsgivare och arbetstagares olika partsintressen ska behandlas korrekt och ses som 
en utvecklande möjlighet till dialog. 

- Med ömsesidig respekt för varandra som parter kan vi gemensamt nå ett bra resultat. 

- Förtroende skapas genom öppenhet i värderingar och information, i kontinuerlig dialog. 

- De fackliga organisationerna är en tillgång i förändringsarbetet i den kommunala 
verksamheten. 
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Samordnare för dataskyddsförordningen

1. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut

2. Sammanfattning

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Un – Samordnare för dataskyddsförordningen, december 2022

Eva Svensson Sofie Eriksson
Förvaltningschef Kvalitets- och nämndsamordnare

Beslut till:
Förvaltningschef (för kännedom)

Utbildningsförvaltningen
Sofie Eriksson

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämndens beslut

1. Utse Johanna Tallstig till GDPR-samordnare för utbildningsnämnden.

2. Avföra Jenny Karlsson som GDPR-samordnare för utbildningsnämnden.

Nämnden antog 2019-02-27 Riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen. I
riktlinjens punkt 8.1 står det att personuppgiftsansvarige ska utse minst en GDPR-
samordnare. För att säkra att nämnden, som är personuppgiftsansvarig, känner till vem
som är GDPR-samordnare behöver nämnden utse de personer som ska vara samordnare
och avföra de tjänstemän från uppdraget, som ej längre är aktuella för uppdraget.

Sedan tidigare är Susanne Eriksson GDPR-samordnare. Nämnden föreslås utse också
Johanna Tallstig till GDPR-samordnare. Nämnden föreslås att avföra tidigare GDPR-
samordnare Jenny Karlsson, då medarbetaren avslutar sin tjänst i kommunen.
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Kontaktperson för informationssäkerhetsfrågor för
Utbildningsnämnden, december 2022

1. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut

Eva Svensson Sofie Eriksson
Förvaltningschef Kvalitets- och nämndsamordnare

Beslut till:
Förvaltningschef (för åtgärd)

Utbildningsförvaltningen
Sofie Eriksson

Utbildningsnämnden

2. Sammanfattning

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Un – Kontaktperson för informationssäkerhetsfrågor för
Utbildningsnämnden, december 2022

Utbildningsnämndens beslut

1. Utse Anna-Karin Hammar till kontaktperson för informationssäkerhetsfrågor för
utbildningsnämndens räkning.

2. Avföra Jenny Karlsson som kontaktperson för informationssäkerhetsfrågor.

Revisionsbyrån EY har vid IT-revision våren 2021 rekommenderat samtliga nämnder
inom kommunen att utse kontaktpersoner i informationssäkerhetsfrågor vid respektive
förvaltning.

Utbildningsnämnden utsåg vid sammanträde den 26 augusti 2021 (UN.2021.40) Jenny
Karlsson till kontaktperson. Förvaltningen föreslår nu att nämnden utser Anna-Karin
Hammar till kontaktperson för informationssäkerhetsfrågor utifrån att tidigare
kontaktperson avslutar sin anställning i kommunen.



   
Revisorerna 

Till:      För kännedom:  
Kommunstyrelsen   Kommunfullmäktige 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Utbildningsnämnden  
Vård- och omsorgsnämnden  
 

Granskning av strategisk kompetensförsörjning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning av kommunens 
strategiska arbete med kompetensförsörjning. Syftet med granskningen är att bedöma om kommunens 
arbete bedrivs med tillräckligt tydlig ansvarsfördelning, styrning, kontroll och uppföljning. Granskningen 
utgår från kommunstyrelsens övergripande ansvar men omfattar också miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens, kultur- och fritidsnämndens, utbildningsnämndens samt vård- och 
omsorgsnämndens arbete med att omsätta fullmäktiges mål. 

Kommunfullmäktige har två prioriterade mål inom området kompetensförsörjning: att minska 
sjukfrånvaron och att öka det hållbara medarbetarengagemanget. Inom båda dessa målområden 
bedömer vi att det finns tydliga strukturer och arbetssätt för att löpande analysera, vidta åtgärder och 
följa upp; från politisk nivå genom hela organisationen ner till enhetsnivå. Covid-19-pandemin har 
medfört svårigheter i att följa upp de långsiktiga resultaten av de senaste årens arbete. Inom vissa 
områden har arbetet gett goda resultat medan andra områden har försämrats jämfört med tidigare.  

Kommunfullmäktige har också en uttalad ambition om att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare. 
Hur kommunen uppfattas externt som arbetsgivare följs inte upp regelbundet. Det är heller inte en del av 
den nulägesanalys som legat till grund för kommunikationsplanen för kommunens arbetsgivarvarumärke. 
Vi rekommenderar att kommunstyrelsen överväger att se över möjligheten till sådan uppföljning. Det 
skulle till exempel kunna vara i form av externa mätningar av kommunens attraktivitet som arbetsgivare 
jämfört med andra lokala arbetsgivare, undersökningar av hur kommuninvånarna ser på kommunen som 
arbetsgivare, eller hur kommunen uppfattas som arbetsgivare bland studenter. Bland befintliga 
medarbetare är medarbetarundersökningen en viktig källa till information som stärker arbetsmiljöarbetet, 
men undersökningen har under 2022 genomförts med låg svarsfrekvens. Kommunledningen har 
uppmärksammat problemet och vidtagit åtgärder för att förbättra medverkan.  

Inom kommunledningsförvaltningens HR-enhet pågår det viktiga övergripande satsningar på exempelvis 
arbetsgivarvarumärke, ledarskapsutveckling och frisknärvaro. Dessa har en tydlig koppling till det 
personalpolitiska programmet, den kommunövergripande planen för strategisk kompetensförsörjning 
(fastställd 2020) och influerade av SKR:s strategier för att möta kompetensbehoven. På förvaltningsnivå 
saknas en tydlig röd tråd till dessa övergripande satsningar och aktiviteterna är i högre grad ämnade att 
möta specifika brister eller aktuella behov. Samtidigt ser vi att det inom såväl utbildningsförvaltningen 
som social- och omsorgsförvaltningen pågår stora insatser för att kompetensutveckla personal i enlighet 
med verksamhetens behov. 

Granskningen visar att det inom alla förvaltningar pågår olika aktiviteter och insatser för att nå 
fullmäktiges mål. Kommunstyrelsens personalpolitiska program och inriktningsdokument för strategisk 
kompetens-försörjning efterlevs dock inte. Förvaltningarna saknar aktuella kompetensförsörjningsplaner, 
undantaget utbildningsförvaltningen. Bland de intervjuade framkommer en bild av att dokumenterade 
planer sannolikt skulle göra strategier och åtgärder lättare att kommunicera och resurssätta men att 
åtgärderna troligen skulle vara desamma som redan pågår. En möjlig konsekvens av detta är dock att 
förvaltningarna arbetar på olika sätt, utifrån mer eller mindre underbyggda prioriteringsgrunder och med 
olika tidshorisonter och strategisk ansats. Möjligheten till samsyn och gemensamma satsningar riskerar 
att försvåras. Vi rekommenderar därför att de styrande dokumenten för det gemensamma arbetet med 
kompetensförsörjning aktualitetsprövas och utvärderas för att säkerställa att både arbetsformer, 
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Revisorerna 

behovsanalys och prioriteringar är rimliga utifrån dagens förutsättningar. Kommunstyrelsen kan med 
fördel överväga att låta den kommungemensam strategin på ett tydligare sätt omsättas i handling genom 
nämndernas och förvaltningarnas verksamhetsplaner, för att kringgå svårigheten att upprätthålla den 
parallella analys- och planeringsprocessen. Gemensamma strukturer för samordning och uppföljning bör 
ändå upprätthållas. 

Mot bakgrund av granskningen rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

• Aktualitetspröva det personalpolitiska programmet fastställt 2013 samt inriktningsdokumntet för 
strategisk kompetensförsörjning fastställt 2015.  

• Säkerställa att den kommunövergripande planen för strategisk kompetensförsörjning hålls 
uppdaterad avseende kompetensanalys och föreslagna åtgärder. 

• Säkerställa att alla förvaltningar tillämpar planen för strategisk kompetensförsörjning i sin 
verksamhetsplanering, eventuellt genom ändrade arbetsformer i inriktningsdokument och 
strategisk plan.  

• Tillse en samlad uppföljning av arbetet med att möta verksamhetens behov av kompetens på 
lång och kort sikt, för att säkerställ att åtgärder är rätt valda och ger avsedd effekt. 

• Överväga möjligheten att följa upp hur kommunen uppfattas externt som arbetsgivare. 

 

Rapporten överlämnas härmed till granskade nämnder. Revisorerna önskar svar från kommunstyrelsen 
den 31 mars 2023. 

 

 

Oxelösund den 16 november 2022 

För kommunrevisorerna 

 
 

Eva Asthage    Mayvor Lundberg 
Ordförande    Vice ordförande 
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1. Sammanfattning och rekommendationer 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning av kommunens 
strategiska arbete med kompetensförsörjning. Syftet med granskningen är att bedöma om 
kommunens arbete bedrivs med tillräckligt tydlig ansvarsfördelning, styrning, kontroll och 
uppföljning. Granskningen utgår från kommunstyrelsens övergripande ansvar men omfattar också 
miljö- och samhällsbyggnadsnämndens, kultur- och fritidsnämndens, utbildningsnämndens samt 
vård- och omsorgsnämndens arbete med att omsätta fullmäktiges mål. 

Kommunfullmäktige har två prioriterade mål inom området kompetensförsörjning: att minska 
sjukfrånvaron och att öka det hållbara medarbetarengagemanget. Inom båda dessa målområden 
bedömer vi att det finns tydliga strukturer och arbetssätt för att löpande analysera, vidta åtgärder 
och följa upp; från politisk nivå genom hela organisationen ner till enhetsnivå. Covid-19-pandemin har 
medfört svårigheter i att följa upp de långsiktiga resultaten av de senaste årens arbete. Inom vissa 
områden har arbetet gett goda resultat medan andra områden har försämrats jämfört med tidigare.  

Kommunfullmäktige har också en uttalad ambition om att kommunen ska vara en attraktiv 
arbetsgivare. Hur kommunen uppfattas externt som arbetsgivare följs inte upp regelbundet. Det är 
heller inte en del av den nulägesanalys som legat till grund för kommunikationsplanen för kommunens 
arbetsgivarvarumärke. Vi rekommenderar att kommunstyrelsen överväger att se över möjligheten till 
sådan uppföljning. Det skulle till exempel kunna vara i form av externa mätningar av kommunens 
attraktivitet som arbetsgivare jämfört med andra lokala arbetsgivare, undersökningar av hur 
kommuninvånarna ser på kommunen som arbetsgivare, eller hur kommunen uppfattas som 
arbetsgivare bland studenter. Bland befintliga medarbetare är medarbetarundersökningen en viktig 
källa till information som stärker arbetsmiljöarbetet, men undersökningen har under 2022 
genomförts med låg svarsfrekvens. Kommunledningen har uppmärksammat problemet och vidtagit 
åtgärder för att förbättra medverkan.  

Inom kommunledningsförvaltningens HR-enhet pågår det viktiga övergripande satsningar på 
exempelvis arbetsgivarvarumärke, ledarskapsutveckling och frisknärvaro. Dessa har en tydlig 
koppling till det personalpolitiska programmet, den kommunövergripande planen för strategisk  
kompetensförsörjning (fastställd 2020) och influerade av SKR:s strategier för att möta 
kompetensbehoven. På förvaltningsnivå saknas en tydlig röd tråd till dessa övergripande satsningar 
och aktiviteterna är i högre grad ämnade att möta specifika brister eller aktuella behov. Samtidigt ser 
vi att det inom såväl utbildningsförvaltningen som social- och omsorgsförvaltningen pågår stora 
insatser för att kompetensutveckla personal i enlighet med verksamhetens behov. 

Granskningen visar att det inom alla förvaltningar pågår olika aktiviteter och insatser för att nå 
fullmäktiges mål. Kommunstyrelsens personalpolitiska program och inriktningsdokument för 
strategisk kompetens-försörjning efterlevs dock inte. Förvaltningarna saknar aktuella 
kompetensförsörjningsplaner, undantaget utbildningsförvaltningen. Bland de intervjuade 
framkommer en bild av att dokumenterade planer sannolikt skulle göra strategier och åtgärder lättare 
att kommunicera och resurssätta men att åtgärderna troligen skulle vara desamma som redan pågår. 
En möjlig konsekvens av detta är dock att förvaltningarna arbetar på olika sätt, utifrån mer eller 
mindre underbyggda prioriteringsgrunder och med olika tidshorisonter och strategisk ansats. 
Möjligheten till samsyn och gemensamma satsningar riskerar att försvåras. Vi rekommenderar därför 
att de styrande dokumenten för det gemensamma arbetet med kompetensförsörj ni ng 
aktualitetsprövas och utvärderas för att säkerställa att både arbetsformer, behovsanalys och 
prioriteringar är rimliga utifrån dagens förutsättningar. Kommunstyrelsen kan med fördel överväga 
att låta den kommungemensam strategin på ett tydligare sätt omsättas i handling genom nämndernas 
och förvaltningarnas verksamhetsplaner, för att kringgå svårigheten att upprätthålla den parallella 
analys- och planeringsprocessen. Gemensamma strukturer för samordning och uppföljning bör ändå 
upprätthållas. 
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Mot bakgrund av granskningen rekommenderar vi kommunstyrelsen: 
 

 Aktualitetspröva det personalpolitiska programmet fastställt 2013 samt 
inriktningsdokumntet för strategisk kompetensförsörjning fastställt 2015.  

 Säkerställa att den kommunövergripande planen för strategisk kompetensförsörjning hålls 
uppdaterad avseende kompetensanalys och föreslagna åtgärder. 

 Säkerställa att alla förvaltningar tillämpar planen för strategisk kompetensförsörjning i sin 
verksamhetsplanering, eventuellt genom ändrade arbetsformer i inriktningsdokument och 
strategisk plan.  

 Tillse en samlad uppföljning av arbetet med att möta verksamhetens behov av kompetens på 
lång och kort sikt, för att säkerställ att åtgärder är rätt valda och ger avsedd effekt. 

 Överväga möjligheten att följa upp hur kommunen uppfattas externt som arbetsgivare. 
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2. Inledning och bakgrund till granskningen 

Kompetensförsörjning är ett samlingsbegrepp för personalförsörjning och kompetensutveckling. 
Tillgången till rätt kompetens är en strategisk fråga för kommunen, då den påverkar möjligheten att 
leva upp till givna uppdrag och de krav som ställs enligt lagstiftning för de olika verksamheter som 
bedrivs. I Sverige råder inom både regioners och kommuners verksamhet svårigheter att bemanna 
verksamheterna med personal som har adekvat utbildning och med olika lång erfarenhet av yrket. För 
att klara sitt uppdrag behöver Oxelösunds kommun vara en attraktiv arbetsgivare med ett trovärdigt, 
hållbart och attraktivt arbetsgivarerbjudande. Detta inkluderar behov av ett strategiskt och hållbart 
arbete med bland annat rekrytering, kompetensutveckling, förutsättningar för att behålla 
medarbetare och kompetens, arbetsmiljö, ledarutveckling och ledarskap, chefers förutsättningar och 
värdegrundsarbete.   

I Mål och budget 2022–2024 finns kommunfullmäktiges sex målområden, varav ett är Hållbar 
utveckling. Inom ramen för detta mål ska sjukfrånvaron i kommunen minska och 
medarbetarengagemanget öka. Kompetensförsörjningen är en utmaning i många kommuner, och 
förutsättningarna för en hållbar kompetensförsörjning i en mindre kommun kan vara ytterligare 
utmanande. Revisorerna genomförde under 2017 en granskning rörande personalstrategier, där det 
noterades att arbetet med kompetensförsörjning på en strategisk nivå och utifrån en gemensam 
process var under utveckling. Revisorerna har efter genomförd riskanalys 2022 beslutat att 
genomföra en fördjupad granskning gällande kommunens arbete med strategisk kompetens -
försörjning. 

2.1 Granskningens syfte och genomförande 

Syftet med granskningen är att bedöma om kommunens arbete rörande strategisk  
kompetensförsörjning bedrivs med tillräckligt tydlig ansvarsfördelning, styrning, kontroll och 
uppföljning. Följande revisionsfrågor besvaras inom granskningen: 
 

 Har gällande mål för kompetensförsörjningsarbetet brutits ner för att möjliggöra en 
ändamålsenlig styrning? 

 Finns aktuella kartläggningar och kompetensmatriser, riskanalyser och planer som stöd för 
det operativa arbetet? Med vilka funktioner sker dialoger för att fånga upp kompetensbehov?  

 Möjliggör kommunens (risk)analyser och underlag en ändamålsenlig bedömning av behovet 
av kompetens, på kort och lång sikt? 

o Görs tillräckliga riskbedömningar och kartläggningar med avseende på arbetsmiljö 
(exempelvis genom oberoende avslutssamtal), som ett led i att vara en attraktiv 
arbetsgivare? 

o Analyseras personalomsättningen på ett adekvat sätt?  

 Vilka åtgärder vidtas för att tillvarata och utveckla medarbetarnas kompetens på bästa sätt 
samt vara en attraktiv arbetsgivare? Exempelvis med avseende på yrken där det är brist på 
arbetskraft? 

o Vilka åtgärder vidtas för att behålla och belöna attraktiva kompetenser? 

 Hur följs utfall av strategier och aktiviteter upp? Ger arbetet önskade resultat?  
 
Granskningen utgår från kommunstyrelsens ansvar för det övergripande arbetet med 
kompetensförsörjning. Härutöver inkluderas även miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, kultur- och 
fritidsnämnden, utbildningsnämnden samt vård- och omsorgsnämndens arbete att omsätta 
fullmäktiges mål avseende kompetensförsörjning. 
 
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer (se bilaga). De 
bedömningsgrunder/revisionskriterier som används för analyser, slutsatser och bedömningar kan 
hämtas ifrån lagar och förarbeten eller interna regelverk, policyer och fullmäktigebeslut. I denna  
granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av: 
• Kommunallagen 6 kap. 6 § 
• Kommunfullmäktiges Mål och budget 2022–2024  
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3. Kommunfullmäktige vill att Oxelösund är en attraktiv 
arbetsgivare 

I Oxelösunds kommun styr kommunfullmäktige genom att i vision 2025 uttala den övergripande 
politiska viljeinriktningen och genom att i mål- och budget årligen fastställda koncernmål, 
fullmäktigemål och finansiella mål. Av visionen framgår att kommunen strävar efter mod, stolthet och 
öppenhet. Det finns också uttalade viljeinriktningar kring att erbjuda god och tillgänglig service, att 
värna om hög kompetens och att främja lärande och utveckling både för medborgare och för 
samhället som helhet. 

I mål- och budget för 2022 är hållbar utveckling ett av de övergripande koncernmålen. Där anges att 
kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare. Två fullmäktigemål har formulerats med direkt bäring 
på arbetet med strategisk kompetensförsörjning: 

• Medarbetarengagemanget bland kommunens anställda ska öka. Mäts vartannat år (2023, 2025 
och 2027). 

• Sjukfrånvaron hos kommunanställda ska minska. Följs upp i delårsrapporter och budgeten.   
 
Inom andra koncernmålet trygg och värdig ålderdom finns det ytterligare ett mål som har direkt 
påverkan på val av strategier och arbetssätt för kompetensförsörjning: 
 
•  Antal personer (personal) en brukare med hemtjänst möter under 14 dagar ska minst ligga i nivå 

med riket. 
 
I övrigt noterar vi att kommunfullmäktige har fastställt en mängd mål om bibehållen eller ökad kvalitet 
i verksamheterna, vilket indirekt förutsätter att kommunorganisationen har en stabil 
kompetensförsörjning och ändamålsenlig kompetensutveckling. 
 

3.1 Arbetet behöver bryta negativa trender inom alla målområden 

Den senaste medarbetarundersökningen genomfördes 2021. Resultatet av undersökningen visas i 
tabellen nedan. Det samlade indexvärdet hållbart medarbetarengagemang sjönk i denna 
undersökning från 80 (2019) till 78 (2021). Samtliga resultat 2021 är lägre än 2019.  
 

Medarbetarundersökning 2019 2021 

Allmänt 73 70 

Medarbetarskap 72 69 

Information och kunskap 65 62 

Ledarskap 74 72 

Utveckling 46 44 

Arbetsförutsättningar och arbetsmiljö  73 71 

Hållbart medarbetarengagemang 80 78 

 
Sjukfrånvaron har under många år varit ett prioriterat fokusområde för kommunen eftersom 
resultaten är låga både i jämförelse med länet och med riket i stort. 2019 syntes en tydlig positiv 
utveckling. Därefter har sjukfrånvaron åter ökat, sannolikt delvis med anledning av Covid-19. 
(Statistik över sjukfrånvaroutvecklingen återges i avsnitt 5.3.) 

Personalkontinuiteten inom äldreomsorgen har också minskat de senaste åren. Under 2021 möttes 
en brukare i genomsnitt av 24 olika personer under 14 dagar. Detta värde var högt även innan 
pandemin, 19 personer (2019), men har tidigare varit lägre. Genomsnitt i riket var 16 personer 2021, 
enligt statistik från Kolada. Enligt förvaltningschef beror det höga värdet 2021 på omorganisering 
som gjordes under hösten 2021. Vid delårsuppföljningen per augusti 2022 låg siffran åter på 19 
personer. 
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4. Kommunstyrelsen har fastställt styrdokument för kommunens 
kompetensförsörjningsarbete 

4.1 Kommunstyrelsen har tydliggjort värdegrund och förhållningssätt för 
en koncernövergripande personalpolitik 

I kommunens personalpolitiska program1, fastställt av kommunstyrelsen 2013, beskrivs 
grundläggande värderingar som styr personalpolitiken i kommunkoncernen. Programmet är 
vägledande för både förtroendevalda, chefer och medarbetare i det dagliga arbetet med att uppnå 
Vision 2025 och kommunkoncernens mål. Medarbetares och chefers förhållningssätt gentemot 
omgivningen och varandra beskrivs med ett antal definierade ledord (medborgarperspektiv, 
helhetssyn, dialog och tydlighet) som beskrivs och förklaras i programmet. 
 
I det personalpolitiska programmet anges att rätt kompetens är en förutsättning för att 
verksamheterna ska uppnå mål och uppdrag. Oxelösunds kommunkoncern ska aktivt arbeta för att 
rekrytera och utveckla kompetenta medarbetare samt säkerställa att kommunkoncerne ns 
medarbetare har rätt kompetens i förhållande till sitt uppdrag. I det personalpolitiska programmet 
formuleras ett antal förhållningssätt för hur detta ska bli verklighet. I Oxelösunds kommunkonce rn 
gäller att: 
 
• Rekrytering och kompetensutvecklingen ska bygga på verksamhetens behov och stämma 

överens med kommunkoncernens långsiktiga mål. 
• Rekrytering och kompetensutveckling är strukturerad, med god framförhållning och med hög 

kvalité 
• Rörlighet stimuleras så att erfarenheter och kunskaper tas tillvara och skapar förutsättningar för 

utveckling 
• Samtliga medarbetare ska ges möjlighet att utvecklas i arbetet 
• Kompetensutveckling utanför arbetet uppmuntras 

Det personalpolitiska programmet beskriver också förhållningssätt och värderingar avseende 
lönesättning, jämställdhetsarbete, arbetsmiljö, etc. Dessa återges löpande i rapporten i anslutning till 
vidtagna åtgärder och arbetssätt. 
 
I syfte att förbättra rekrytering och därmed säkra kompetensförsörjningen ska kompetens i 
rekryteringsarbetet utvecklas under 2022. Platsannonser kontrolleras i samarbete med 
kommunikations- och serviceenheten för att förbättra kvaliteten i annons- och rekryteringsarbetet. 
Av intervjuer framgår att detta enbart sker då rekryterande chef efterfrågar hjälp i rekryteringen.   

4.2 Kommunstyrelsen har definierat gemensamma arbetssätt för 
kompetensförsörjningsarbetet 

Kommunstyrelsen beslutade 2015 om ett inriktningsdokument för strategisk kompetensförsörjn ing
2

 
som på en övergripande nivå beskriver metoder och arbetssätt. Den strategiska 
kompetensförsörjningen ska utgå från kommunens vision inom området omvärld, tillväxt och 
utveckling.  

Som ett led i att behålla, utveckla och rekrytera rätt kompetens över tid, krävs enligt 
inriktningsdokumntet kontinuerlig omvärldsbevakning och analys av medborgarnas behov kopplat till 
verksamhetens kompetens. Detta ska ske på förvaltningsnivå, varefter personalenheten 

 
1

 Personalpolitiskt program för Oxelösunds kommunkoncern 2012-11-20 
2

 Kommunstyrelsens inriktningsdokument för strategisk kompetensförsörjning 2015-09-01 
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sammanställer och redovisar till kommunstyrelsen i samband med inledningen av budgetprocessen. 
Redovisningen ska baseras på följande faktorer: 

• Omväldsanalys avseende framtidens kompetensbehov inom aktuellt förvaltningsområde? 
• Kartläggning av befintlig kompetens 
• Analys och identifiering av utmaningar på kort och lång sikt 
• Handlingsplan 
 
Enligt inriktningsdokumentet ska förvaltningarna arbeta med sin handlingsplan enligt ARUBA-
modellen, en modell för att tydliggöra de olika faserna i kompetensförsörjningsprocessen. Modellen 
är i EY:s mening väletablerad och används i många kommuner för att skapa en systematik och 
tydlighet i analys, planering, genomförande och uppföljning av aktiviteter.  
 

 
 
 
Varje förvaltning ska, enligt inriktningsdokumentet, följa upp resultatet av respektive analys med en 
handlingsplan kopplad till den årliga verksamhetsplaneringen. Syftet med handlingsplanen ska vara 
att formulera strategier och åtgärder för att minska gapet mellan kompetensbehov och tillgänglig 
kompetens. 

4.3 Kommunstyrelsen har säkerställt kunskapsstöd i HR-frågor till 
verksamheterna 

Det operativa arbetet med kompetensförsörjning är en del av chefsuppdraget. Förvaltningarna har 
inte några dedikerade HR-resurser utan arbetet med att analysera, kartlägga och planera åvilar 
respektive förvaltningschef och i vissa fall understående chefer.  
 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att leda och samordna kommunens olika 
verksamheter utifrån de mål och riktlinjer kommunfullmäktige angivit. Inom 
kommunstyrelseförvaltningen finns en HR-enhet vars uppdrag är att vara ett kvalificerat 
kunskapsstöd, utveckla, kvalitetssäkra och följa upp nedanstående områden: 
• Arbetsmiljö, hälsa och rehabilitering  
• Arbetsrätt  
• Lönebildning 
• Kompetensförsörjning  
• Ledarutveckling  
• HR-administration 
 
HR-enheten består av HR-chef (som även har flera andra uppdrag inom 
kommunstyrelseförvaltningen), två HR-strateger, en hälsopedagog och en HR-konsult. Intervjuade 
förvaltningschefer beskriver i stort att de är nöjda med omfattning och tillgänglighet på det stöd de 
får. 

Attrahera

Aktiviteter inom Attrahera
syftar till att stärka 
attraktionskraften för 
potentiella, befintliga och 
tidigare medarbetare.

Rekrytera

Aktiviteter inom Rekrytera
syftar till att kvalitetssäkra 
rekryteringsprocesser och 
skapa bästa möjliga 
kandidatupplevelse.

Utveckla

Aktiviteter inom Utveckla
syfar till att identifiera, 
utveckla och följa upp 
medarbetares kompetens 
kopplat till uppdraget.

Behålla

Aktiviteter inom Behålla
syftar till att vara en 
attraktiv arbetsgivare 
genom att erbjuda bästa 
möjliga förutsättningar för 
medarbetarna.

Avveckla

Aktiviteter inom Avsluta 
syftar till att skapa en 
framgångsrik omställning 
och avveckling av 
kompetens.
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4.4 Kartläggningar av kompetensbehov utarbetas inte enligt plan 

Enligt ovan beskrivna arbetssätt ska varje förvaltning årligen analysera och kartlägga 
kompetensbehov. Detta ska i sammanställd form redogöras för kommunstyrelsen i samband med 
budgetprocessen. Endast utbildningsförvaltningen har en handlingsplan för sin kompetensförsörj ni ng 
reviderad det senaste året. Den senaste sammanställda kompetensförsörjningsplanen för kommunen 
som helhet gjordes 2020. Kommunstyrelsen har inte vid senare tillfälle efterfrågat redovisningen.  

Den kommunövergripande plan för strategisk kompetensförsörjning som reviderades 20203 är i EY:s 
mening tillfredsställande för en kommun av denna storlek. Kompetensförsörjningsplanen består av en 
omvärldsanalys, kompetenskartläggning, kompetensanalys och en handlingsplan utifrån ARUBA-
modellen. Analysen omfattar bland annat personalens åldersstruktur och könsfördelning, framtida 
pensionsavgångar, antal månadsavlönade per chef, antal tillsvidareanställningar och genomsnittlig 
sysselsättningsgrad, sjukfrånvaro i procent, antal publicerade jobbannonser och ansökningar, 
definierade bristyrken i kommunen och personalomsättning. 

Enligt uppgift tar kommunstrateg årligen fram befolkningsprognoser. HR-avdelningen samt 
förvaltningschefer tar del av befolkningsprognosen men förvaltningarna använder dem i liten 
omfattning för att analysera kommande kompetensbehov. De intervjuade förvaltningscheferna 
beskriver att volymförändringarna i regel är så små att prognosen är svår att sätta i direkt korrelation 
till ett personalbehov. Undantag är äldreomsorgen som ser ett stort ökat behov i och med åldrande 
befolkning.   

Kommunen har periodvis saknat möjlighet att göra statistiska analyser av personalomsättning en. 
Anledningarna har varierat mellan åren men har delvis berott på avsaknad av systemsstöd och delvis 
på kompetensbrist till följd av personalomsättning. Problem med att verifiera statistiken kvarstår men 
arbete pågår för att säkerställa de statistiska analyserna. En medarbetare som nyligen har anställts 
har fått arbetsuppgiften och kommer framöver att ta fram analysunderlag.  

I kompetensbehovsanalysen som genomfördes 2020 lyftes bland annat upp att behovet av anställda 
kommer att öka då antalet invånare i åldersgrupper som behöver samhällsservice ökar. Under 
perioden 2020-2024 uppskattades cirka 122 personer gå i pension, motsvarande drygt 13 procent 
av kommunens anställda. De yrken där pensionsavgångarna är som störst är undersköterska, 
sjuksköterska, enhetschef, barnskötare, förskollärare, lärare, handläggare och administratörer. Till 
problembilden fördes också att det bland de arbetssökande är få som har erfarenhet, varav det i flera 
förvaltningar är stor andel nyexaminerade eller oerfarna som blir anställda. Detta medför ett större 
behov av handledning inom berörda verksamheter. Av intervjuer framgår att utmaningarna i stort 
bedöms vara desamma 2022 som 2020. 

 

 
3

 Plan för strategisk kompetensförsörjning – kommunövergripande 2020-11-23 
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5. Kommunstyrelsens prioriterade åtgärder och arbetssätt 2022 

5.1 Kommunstyrelsen har gett direktiv om att öka arbetet med att möta 
framtidens kompetensutmaningar 

I kommunstyrelsens verksamhetsplan 2022 anges att HR-enhetens fokusområden under året är att: 
• öka och möjliggöra fler aktiva åtgärder för att möta framtida kompetensutmaningar 
• fortsätta arbetet med rehabiliteringsstödjare och arbeta strategiskt med arbetsmiljö och hälsa 
• utveckla arbetet med löneanalyser utifrån löneriktlinjer  
• arbeta med attitydförskjutningar kring förhållningssätt till det egna uppdraget och 

medarbetarskap 
 
Inom målområdet hållbar utveckling fastställde kommunstyrelsen följande mål: 

Kommunstyrelsens mål Utfall 2021 Mål 2022 Mål 2023 Mål 2024 

Kommunens medarbetare upplever att deras 

arbete känns meningsfullt 
91 %  92 % 94 % 96 % 

Kommunens värde för Hållbart 
medarbetarengagemang (HME) ska öka 

78 79 80 81 

 
Kommunstyrelsen har också formulerat mål inom områden där de saknar mandat att ge uppdrag till 
kommunens förvaltningar och bolag, men där kommunstyrelseförvaltningen har i uppdrag att genom 
kompetens, stöd, service och kommunikation möjliggöra att målen uppnås. 
 

Kommunstyrelsens övergripande mål Utfall 2021 Mål 2022 Mål 2023 Mål 2024 

Alla arbetsplatser har regelbundna 
arbetsplatsträffar (APT) 

84%  90 % 95 % 100 % 

Kommunens medarbetare ser positivt på 

framtiden för Oxelösunds kommun 

45 %  50 % 55 % 60 % 

Ungdomar erbjuds ferieplats i kommunal 

verksamhet 
96 platser 100 platser 100 platser 100 platser 

Manliga och kvinnliga medarbetares uttag av 

föräldrapenning är procentuellt lika stora 

4,8 % för 
kvinnor, 
2,3 % för 

män 

4,5% för 
kvinnor, 
2,5% för 

män 

4 % för 
kvinnor, 3% 
för män 

3,5 % för 
kvinnor, 
3,5 % för 

män 

Kommunens medarbetare har god hälsa (Mått: 
Andel långtidssjukfrånvaro) 

3,4 %  3 % 2,8 % 2,6 % 

 

5.2 Kommungemensamma insatser och resultatet av dem 

Kommunstyrelsen tillämpar SKR:s nio strategier för att möta kompetensutmaningen: marknadsför 
jobben, bredda rekryteringen, fler jobbar mer, förläng arbetslivet, underlätta lönekarriär, använd 
kompetensen rätt, visa karriärmöjligheterna, skapa engagemang och utnyttja tekniken. 
I kommunens plan för strategisk kompetensförsörjning finns en handlingsplan. Handlingsplanen är 
från 2020 och många åtgärder fick enligt intervjuade avbrytas till följd av Covid-19. En ny 
handlingsplan har inte utarbetats men arbete pågår med flera av de tidigare definierade aktiviteterna.  
Utifrån vår granskning bedömer vi att följande pågående aktiviteter är väsentliga att lyfta fram: 
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Område  Väsentliga kommunövergripande aktiviteter 2022 

Attrahera En kommunikationsplan för arbetsgivarvarumärket har tagits fram och gäller 
2022-2024. Kommunikationen ska bidra till att attrahera, rekrytera och behålla 
rätt medarbetare, vårda relationer med tidigare medarbetare, väcka nyfikenhet 
hos passiva jobbkandidater och skapa stolthet hos befintliga medarbetare. I 
planen finns en detaljerad aktivitetsplan med budgetestimering för 
kommunikationsaktiviteter. Informationsfilmer som ska förmedla känslan av att 
arbeta i Oxelösunds kommun har producerats. 

I alla granskade verksamheter beskrivs också det dagliga arbetet med att 
utveckla verksamhet, kvalitet, arbetsformer och arbetsmiljö som en viktig nyckel 
i att bli en mer attraktiv arbetsgivare, se avsnitt 6. 

Rekrytera  Chefer utbildas i rekryteringsprocess och rekryteringsverktyg. HR-enheten följer 
upp förvaltningens platsannonser i syfte att se vilken annonsplattform som 
genererar bäst gensvar. Syftet är att optimera rekryteringen. 

Arbete med kandidatupplevelsen har stärkts så att alla som kommer på en 
intervju, oavsett om de anställs eller ej, ska ta med sig en positiv bild av 
kommunen som arbetsgivare i händelse av att de söker på nytt senare eller 
sprider budskapet till andra. 

Deltagande vid rekryteringsmässor har varit på paus under pandemin men 
återupptas 2022. 

Utveckla 
 

En utbildningsdag för alla chefer inom kommunikation och ledarskap sker under 
hösten 2022. Ledarfrukostar för samtliga chefer med personalansvar sker en 
gång i månaden och är koncernledningens forum för att sprida information och 
öppna för dialog i aktuella frågor. 

Kommunen och förvaltningen tillämpar individuella uppdragsbeskrivningar och 
till dem tillhörande kompetensutvecklingsplaner på individnivå. Dessa ska finnas 
med som underlag vid alla medarbetarsamtal med fast anställd personal.  
Kommunen har under 2020-2021 etablerat ett nytt IT-stöd med anpassade 
mallar för genomförande och dokumentation av medarbetarsamtal, 
kompetensutvecklingsplaner och uppdragsbeskrivningar. Det är oklart i hur stor 
utsträckning systemet används. HR-enheten har planerat att utvärdera systemet 
framöver. 
 
Kommunen har en ledarskapsutbildning som är obligatorisk för alla nya chefer. 
Utbildningen är även öppen för befintliga chefer i behov av repetition, men detta 
uppges vara sällsynt förekommande. Inom ramen för chefsintroduktionsprogra m 
genomfördes i mars 2022 ett seminarium med temat kompetensförsörjn ing 
vilket innehöll bland annat kompetensutmaningar, genomgång av prognoser, 
arbetssätt och arbetsgivarvarumärke. 

Enligt det personalpolitiska programmet ska rörlighet uppmuntras för att 
stimulera utveckling. Kommunen har för närvarande inte någon intern platsbank 
(det har funnits tidigare) men flera förvaltningar tillämpar praxis att interna 
sökande bör kallas till intervju om kompetens och erfarenheter matchar. 

Behålla  En förenklad medarbetarundersökning har genomförts två gånger under 2022, 
istället för som tidigare endast vartannat år. Resultatet hanteras av respektive 
arbetsgrupp och ledningsgrupp med åtgärder som dokumenteras i 
arbetsmiljöplaner. 
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I syfte att behålla erfarna medarbetare finns ett aktivt arbete med att säkerställa 
rättvisa löner. Kommunen tillämpar en snedsitsmodell där medarbetare som 
halkat efter i löneutvecklingen, ofta till följd av ökade ingångslöner inom sin 
yrkesgrupp, kan få en särskild löneökning i syfte att komma upp i ett rättvist 
löneläge. Förvaltningscheferna föreslår medarbetare varefter ett ledningsmöte 
sker med HR-enheten för att besluta vilka som ska erhålla den särskilda 
löneökningen. 
 
Introduktion av nyanställda har identifierats som ett utvecklingsområde genom 
medarbetarenkäten, sett till både innehåll och kvalitet. Detta är ett pågående 
utvecklingsområde. I dagsläget sker kommungemensam introduktion av alla 
nyanställda (fast anställda och långvarigt visstidsanställda) två gånger per år. 
Uppslutningen har varit varierande, ca 50-75%. Innehållet är övergripande 
orienterat mot hur det är att arbete i kommunen, vision och ledord, organisation, 
etc. Den omedelbara introduktionen sker på arbetsplatsen av rekryterande chef. 
För dem finns checklistor och välkomstpaket med informationsmaterial för att 
alla rekryterande chefer ska ge en bra introduktion. Det finns en samlingsportal 
för nyanställda på intranätet. Marknadsföring av samlingsportalen pågår.  
 

Avveckla Alla som avslutar sin anställning ska ha ett avgångssamtal med sin närmaste 
chef. För att säkerställa att ingen går miste om möjligheten att lämna synpunkter 
skickas också från HR-enheten en anonym avgångsenkät till tillsvidareanställda 
medarbetare som ska sluta. Sammanställning av resultaten av dessa presenteras 
årsvis för förvaltningar och för kommunledningen. 
 

 
Intervjuade från förvaltningarna anger att de är delaktiga i kommunens övergripande 
kompetensförsörjningsarbete. Det sker samtal i ledningsgruppen där koncerngemensa mma 
prognoser och analyser presenteras.  
 

5.3 Särskilda insatser sker för att komma till rätta med sjukfrånvaron 

Sjukfrånvaron har under många år varit ett prioriterat fokusområde för kommunen och fram till 2019 
syntes en positiv utveckling. Därefter har sjukfrånvaron åter ökat, sannolikt delvis med anledning av 
Covid-19.  
 

 
Figur 1:  Sjukfrånvaro totalt bland anställda, andel (%) . Källa: Kolada. 

 
Sjukfrånvaron skiljer sig i hög grad åt mellan förvaltningar, och detta följer i EY:s uppfatting liknande 
fördelningstrender som i andra kommuner. 
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Sjukfrånvaro per förvaltning 2019 2020 2021 

Social- och omsorgsförvaltningen 6,9 8,2 7 

Äldreomsorgsförvaltningen 9,5 13,3 12,4 

Utbildningsförvaltningen 8,8 9,6 9,9 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 7,9 6,3 2,4 

Kultur- och fritidsförvaltningen 6,9 8,8 9,4 

Kommunstyrelseförvaltningen 4,6 3,2 2,9 

Totalt 8,4 10,1 9,6 

 

Under första halvåret 2022 har sjukfrånvaron minskat något inom äldreomsorgs- och 
utbildningsförvaltningarna, men ökat i övriga förvaltningar. Endast inom social- och 
omsorgsförvaltningen har långtidssjukfrånvaron ökat. För att komma tillrätta med de höga 
sjukfrånvarotalen pågår både arbetsmiljöarbete och hälsofrämjande arbete. 

I det löpande, systematiska arbetsmiljöarbetet ingår att undersöka arbetsmiljön, genomföra de 
åtgärder som krävs för att minska eller ta bort risker och att sedan följa upp verksamheten för att 
förebygga olyckor och ohälsa. I Oxelösund är de enhetsvisa arbetsplatsträffarna (APT) en grundpelare 
i arbetet. Dessa sker regelbundet, vanligen var 4-8:e vecka beroende på verksamhet. Samtliga chefer 
ska genomgå arbetsmiljöutbildning minst var tredje år. Närvaro följs upp av HR-strateg på 
kommunstyrelseförvaltningen. Under covid-19-pandemin ställdes dessa in men de har återupptagits 
under 2022 för både erfarna och nyblivna chefer. Under våren deltog 35 chefer och skyddsombud 
och ytterligare en grupp genomgår utbildningen i november. 

För att kartlägga medarbetarnas trivsel och engagemang har kommunen tidigare genomfört en 
omfattande medarbetarenkät vartannat år. Enkäten ger varje enhet och förvaltning ett underlag för 
att bland annat analysera och planera arbetsmiljöarbetet. Från och med 2022 har istället två kortare 
och tematiskt inriktade enkäter, så kallade pulsmätningar, genomförts. Syftet är att få tätare och mer 
aktuell återkoppling som underlag för arbetet, vilket samtliga intervjuade uppfattar som positivt. Vi 
noterar dock att svarsfrekvensen har blivit avsevärt lägre än vid medarbetarundersökningar (i april 
58 % svarande mot 79 % föregående år), varför det finns skäl att se över hur pulsmätningarna 
kommuniceras ut till medarbetare. Det är inte fastställt om den nya formen ska behållas nästa år. I 
pulsmätningen som genomfördes i april 2022 fokuserade undersökningen på motivation, ledarskap 
och styrning. Värdet för hållbart medarbetarengagemang uppmättes till 78. 

Resultatet av medarbetarundersökningar och pulsmätningar hanteras på olika nivåer i kommunen. 
Det sker dels på en kommunövergripande nivå i ledningsgrupp, dels i respektive enhet inom 
förvaltningarna. Det finns dock en osäkerhet kring digniteten i hanteringen på enheterna. Det kan 
finnas viss variation avseende vilket utrymme resultatet får vid APT-tillfällen. 

Formaliserade riskbedömningar och arbetsmiljöronder sker vid behov, tex vid verksamhetsförändri ng 
eller tillbud. Vid varje APT ska inkomna tillbud och arbetsskador gås igenom och eventuella åtgärder 
dokumenteras i enhetens arbetsmiljöplan. Ett digitalt system för registrering av arbetsskador och 
tillbud implementerades under 2021 följt av utbildningar för både chefer och medarbetare. Detta 
medförde att antalet inrapporterade arbetsskador var högre än tidigare år och förväntas vara fortsatt 
högt under 2022 eftersom kunskapen blivit mer känd i organisationen. Det nya systemet har gett 
chefer bättre överblick på inrapporterade incidenter och i vilken grad dessa orsakat sjukfrånvaro.  

Kommunen har en HR-strateg med särskild kompetens inom arbetsmiljöarbete och rehabilitering. 
Denne har genomfört fördjupande undersökningar kring orsaken till sjukfrånvaro i kommunen. 
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Resultatet av undersökningen tyder på att en stor del av sjukfrånvaron inte är arbetsplatsrelaterad 
utan härleds till individens privatliv och kommunen har därför valt att ta ett brett grepp om det 
hälsoarbetet. En hälsopedagog arbetar stödjande och hälsofrämjande. Innan pandemin påbörjades 
ett arbete med att minska sjukfrånvaron genom individuella hälsosamtal med medarbetare som haft 
upprepad sjukfrånvaro. Enligt uppgift gav hälsosamtalen ett positivt resultat men att det positiva 
resultatet avstannade under pandemin och det går därav inte att utläsa några långsiktiga effekter. 
Satsningen har återupptagits under 2022 genom både individuella hälsosamtal och gruppaktiviteter. 

Oxelösunds kommun erbjuder sina medarbetare 1000 kr i friskvårdsbidrag per år. Andelen 
medarbetare som väljer att nyttja förmånen har legat stadigt lågt på cirka 35 % under flera år. 
Orsakerna till detta har inte utvärderats.  Fokus har istället legat på att stimulera medarbetare som 
inte redan tränar på fritiden genom exempelvis hälsostöd och prova-på verksamheter. Bland 
medarbetarna har kommunen rekryterat hälsoinspiratörer, medarbetare som utöver sitt ordinarie 
arbete har i uppdrag att uppmuntra sina kollegor till goda hälsoval. Hälsoinspiratörerna träffas 
regelbundet för att inspirera varandra och ta del av ny kunskap om hälsa och friskvård. 

Vid intervju framkommer att kommunen upplever svårigheter i samarbetet med vårdcentral och 
företagshälsa, och att andra kommuner som haft stor framgång i arbetet mot sjukfrånvaro förefaller 
ha bättre samarbeten. 
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6. Särskilt om nämndernas arbete med att omsätta fullmäktiges 
mål för strategisk kompetensförsörjning 

6.1 Utbildningsnämnden har dokumenterade underlag och handlingsplaner  

Utbildningsnämnden bedriver förskola, öppen förskola, omsorg i form av helg och nattomsorg, 
förskoleklass, fritidshem, grundskola, särskola, Komvux, svenska för invandrare, yrkesutbildning och 
kulturskola. Inom utbildningsförvaltningen arbetar cirka 400 personer. Förskolelärare, legitimerade 
lärare, SVA-lärare och rektorer är definierade bristyrkesgrupper i kommunens plan för strategisk  
kompetensförsörjning. 
 
I utbildningsnämndens verksamhetsplan anges som mål att alla skolformer ska erbjuda en hållbar 
arbetsmiljö för sin personal samt vara en attraktiv arbetsgivare. Måttet är att personalens frisknärvaro 
ska öka samt att personalomsättningen ska minska. Nämnden har också mål specifika för olika 
personalgrupper, där ambitionen är att andelen behöriga och legitimerade förskollärare och lärare 
ska vara minst i nivå med riket inom var och en av nämndens skolformer, inklusive kulturskolan. 

Utbildningsförvaltningen har tagit fram en handlingsplan för strategisk kompetensförsörjning. Frågan 
har aktualiserats genom den fackliga nationella huvudöverenskommelsen (HÖK18) ålägger alla skolor 
att förstärka sitt arbete för att säkra kompetensförsörjningen av lärare. Arbetet ska enligt 
överenskommelsen följas upp både lokalt och centralt. I Oxelösund har en arbetsgrupp med 
representanter för Lärarförbundet och för arbetsgivaren med rektorer, förvaltningschef och HR 
arbetat med det partsgemensamma arbetsmaterialet för att identifiera nuläge och framtida 
aktiviteter inom områdena arbetsorganisation, arbetstider, arbetsmiljö och lönebildning. 
Utbildningsförvaltningen har även tagit fram en plan för strategisk kompetensförsörjning som i 
enlighet med kommunstyrelsens inriktningsdokument utgår från ARUBA-modellen.  

Av omvärldsanalysen utläses att prognoser visar på ett ökat behov av lärare. Antalet framtida 
pensionsavgångar förväntas öka från 7 stycken 2022 till 12 år 2024. Förvaltningen uppmärksammar 
risken att antalet examinerade lärare inte kommer räcka till för att tillgodose det kommande 
lärarbehovet på nationell nivå och att konkurrensen mellan arbetsgivare tilltar.  

I tabellen nedan listar vi ett urval av pågående åtgärder som vi bedömer är väsentliga utifrån 
granskningens frågeställningar: 

Område Väsentliga pågående insatser 2022 (EY:s sammanfattning)  

Attrahera Inom ramen för arbetsgivarvarumärket har bilder och berättelser med ett par 
medarbetare från utbildningsförvaltningen skapats. Dessa ska användas i 
kampanjer i sociala medier och på hemsidan. I Kommunövergripande aktiviteter 
och deltagande på mässor medverkar representanter från förvaltningen. 

Den nya skolorganisationen som genomfördes i steg 1 under 2021 innebär att 
skolorna har olika tematisk inriktning. Detta bedöms ha gett resultat för 
möjligheten att attrahera lärare. 

Rekrytera Förvaltningens chefer har utbildats i det digitala rekryteringsverktyget för att på 
ett enklare sätt kunna göra urval samt kommunicera med arbetssökande. 
Utbildning ska ges årsvis. 

En viktig källa för både marknadsföring och rekrytering är genom intag av vikarier 
i verksamheten. På enheterna finns idag husvikarier vilket stärker möjligheten till 
utveckling i arbetet och underlättar kontakt. 

Kommunen saknar närliggande lärosäten vilket försvårar möjligheten att ta emot 
studenter på praktik. Under 2022 har avtal tecknats för en studentplats för 
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arbetsplatsintegrerad lärarutbildning. Det innebär att lärarstudenten parallellt med 
sina studier arbetar hos kommunen. 

Utveckla Den interna rörligheten mellan förskolor och skolor ska uppmuntras genom att 
internannonsering i ett första skede används om man tror att kompetens kan finnas 
internt i förvaltningen. 
 
Fortbildning av lärare har skett med koppling till grundskolornas nya 
profilinriktningar. Genom Skolverkets statsbidrag lärarlyftet har flera lärare 
genomgått distanskurser som breddar deras behörighet. Stöd ges till obehöriga 
som bedriver studier på sin fritid. 

Behålla Organisationen har setts över så att biträdande rektorer har ett tydligare 
personalansvar. Syftet är att skapa ett närmare ledarskap med färre medarbetare 
per chef. De deltar i kommunens introduktionsprogram för nya chefer. 

Lönekriterierna för pedagogiska arbeten har setts över och kommunicerats till alla 
medarbetare. 

Åtgärder för att förbättra arbetsmiljön och skapa mer attraktiva arbetsplatser  
planeras på respektive skola. I regel är detta en integrerad del av det systematiska 
arbetsmiljöarbete, samt av det systematiska kvalitetsarbetet som årligen 
återrapporteras till utbildningsnämnden. 

 
Utbildningsnämnden har inte identifierat några risker eller kontroller kopplade till 
kompetensförsörjning i sin internkontrollplan för 2022. Uppföljning av kompetensförsörjning och 
personalläge sker i samband med delårsrapport och årsbokslut, samt på förekommen anledning. 
 
Förvaltningens bedömning är att rekrytering av behöriga lärare har blivit lättare, med fler 
kvalificerade sökande än tidigare, vilket tyder på att kommunen uppfattas som en mer attraktiv 
arbetsgivare. 
 

6.2 Vård- och omsorgsnämnden fokuserar på äldreomsorgen men även 
inom social- och omsorgsförvaltningen sker positiv utveckling 

Vård- och omsorgsnämnden bedriver verksamhet för kommuninvånare som är i behov av vård och 
omsorg samt stöd och rådgivning. Verksamheten är fördelad på två förvaltningar: social- och 
omsorgsförvaltningen och äldreomsorgsförvaltningen. Vård- och omsorgsnämnden har i sin 
verksamhetsplan för 2022 brutit ner kommunfullmäktiges övergripande mål enligt följande: 

Utifrån koncernmålet ”Trygg och värdig ålderdom” har vård- och omsorgsnämnden formulerat ett mål 
om att vikarieanvändningen ska minska inom äldreomsorgsförvaltningen. Detta relaterar till 
kommunfullmäktiges mål om förbättrad personalkontinuitet. Nämnden har också satt upp mål om att 
medarbetarnas kunskap om bemötande ska förbättras, och att de äldres förtroende för personalen 
ska öka både i hemtjänst och i särskilt boende. Samtidigt ska effektiviteten öka inom hemtjänsten, 
vari nämndens mål är att öka andelen utförd tid av beviljad tid.   

Prioriterad verksamhetsutveckling under året som beslutats av nämnden inkluderar att tydliggöra 
struktur kring schemaläggning samt utveckla rutiner för bemanning av korttidsfrånvaro inom 
äldreomsorgsförvaltningen. Vidare ska roller och ansvar gällande rekrytering, schemaläggning och 
bemanning tydliggöras.  

För både social- och omsorgsförvaltningen och äldreomsorgsförvaltningen finns målsättningar om 
ökad digitalisering. Detta är en av SKR:s rekommenderade nio strategier för att möta framtidens 
kompetensbehov. Nämnden har utöver digitalisering inte formulerat några mål avseende social- och 
omsorgsförvaltningens kompetensförsörjning, endast avseende äldreomsorgen. 
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Vård- och omsorgsnämnden har inget uttryckt mål avseende medarbetarundersökningen. De används 
dock som utvecklingsunderlag i verksamheterna i enlighet med vad som beskrivits i avsnitt 5.3.  

Vård- och omsorgsnämnden har inte identifierat risker eller kontrollmoment relaterade till 
kompetensförsörjning i sin internkontrollplan för 2022. Uppföljning av kompetensförsörjning och 
personalläge sker i samband med delårsrapport och årsbokslut, samt på förekommen anledning. 
 
Äldreomsorgsförvaltningen och Social- och omsorgsförvaltningen har en gemensam 
kompetensförsörjningsplan från 2018 då det endast fans en förvaltning – Vård och 
omsorgsförvaltningen. Båda förvaltningarna har ett pågående arbete med att ta fram en ny 
kompetensförsörjningsplan för respektive förvaltning. Arbetet ska vara klart under hösten 2022.  

6.2.1 Äldreomsorgsförvaltningen 

Äldreomsorgsförvaltningen arbetar med biståndsbedömning för äldre, hemtjänst, särskilt boende 
samt demensboende för äldre, dagverksamhet, korttidsboende/växelvård, samt hälso- och 
sjukvårdsorganisation inklusive rehabilitering och hjälpmedel. Undersköterskor är en stor 
personalgrupp som i kommunens plan för strategisk kompetensförsörjning uppges vara bristyrke.  
Förvaltningen berörs även av bristyrkesgrupperna enhetschefer, sjuksköterskor och arbetsterapeuter. 

Äldreomsorgsförvaltningen bevakar främst de demografiska prognoserna i syfte att förutsäga 
framtida personalbehov. Inom förvaltningen finns det ett systematiskt arbetssätt kring att 
sammanställda enheternas samlade rekryteringsbehov. Inom förvaltningen finns en 
bemanningsenhet som har det samlade ansvaret för rekrytering, bemanning och uppföljning av 
timanställda och vikarier. Bemanningsenheten överblickar kompetens och erfarenhet, arbetade 
timmar och LAS-lista för hela äldreomsorgen. Arbete pågår under 2022 för att enheten även ska vara 
specialiserad på och ansvarig för all schemaläggning. 

Äldreomsorgsförvaltningen har däremot arbetat fram en förändringsbeskrivning 2023 som 
fastställdes av vård- och omsorgsnämnden i maj 2022. Förändringsbeskrivningen innehåller en analys 
av utfall och utmaningar i det tidigare arbetet med heltidsresan. Analysen visar att tidigare insatser 
där medarbetare fått önska tjänstgöringsgrad har lett till att fler medarbetare arbetar mer, vilket har 
frigjort resurstid i organisationen. Avsikten var att använda denna resurstid för att täcka upp 
planerade eller akuta vakanser i organisationen. Slutsatserna är dock att den frigjorda tiden 
huvudsakligen inte är fördelad på samma dygnstider som behoven. För att komma till rätta med detta 
har förvaltningen inlett arbete med smarta scheman som syftar till att skapa mer hållbara och 
effektiva scheman för både organisationen och medarbetarna.  

Förändringsbeskrivning 2023 innehåller också en kartläggning av arbetssätt som skulle kunna 
effektiviseras genom digitalisering och därigenom minska behovet av personal. Bland dessa nämns 
digitala tillsynssamtal dagtid, inkontinenssensorer samt duschrobotar och sängar med 
uppresningsstöd som prioriterade satsningar som både kan minska personalbehovet och öka 
livskvalitet och självständighet hos brukare. En konkret genomförande- eller investeringsplan ingår 
inte i beskrivningen. Plan för genomförande av aktiviteter sker enligt uppgift i förvaltningen. 
Återrapportering av förändringsbeskrivning sker sedan löpande till nämnden samt till kommunchef 
vid uppföljningsmöten. I förändringsbeskrivning finns en övergripande beskrivning av effekter och 
investeringskostnader för föreslagna åtgärder inom området digitalisering. 

För att säkerställa möjligheten att rekrytera personal med rätt kompetens finns ett nära samarbete 
med Campus Oxelösund som i egenskap av vård- och omsorgscollege tillhandahåller yrkesutbildning 
för flera av förvaltningens yrkesgrupper. Det finns en bild hos såväl förvaltningschef som fackliga 
representanter att de som utexamineras inte har de kunskaper och färdigheter som krävs för att utföra 
arbetet. Förvaltningen står inför en stor utmaning att balansera akuta personalbehov mot att 
upprätthålla kompetenskrav. Det finns etablerade forum för dialog mellan förvaltning och ledning för 
Campus Oxelösund men svårigheter kvarstår. 

Inom ramen för det statligt finansierade Äldreomsorgslyftet har förvaltningen genomfört flera 
insatser för att höja kompetensen hos medarbetare. Undersköterskor är en prioriterade grupp för 
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detta under 2022 med anledning av förändrade lagkrav (fast omsorgskontakt inom äldreomsorgen)  
samt för att förekomma eventuella framtida utbildningskrav som utreds. Tidigare har utbildningar 
inom bemötande samt språkförstärkande insatser varit prioriterade, liksom fortbildning av 
vårdbiträden till undersköterskor. 

Timanställda och vikarier utgör en förhållandevis stor del av personalstyrkan. Det finns en rutin om 
att samtliga timanställda ska påbörja en yrkesutbildning för att få fortsätta inom kommunen, och 
måste fullgöra utbildning till vårdbiträde/undersköterska för att fast tjänst ska kunna erhållas. Enligt 
Kommunal frångås rutinen på grund av personalbrist.  

Enligt förvaltningschef är ett viktigt fokusområde framgent att stärka det nära ledarskapet. Stora 
enheter och chefer som inte, i det dagliga arbetet, möter sina medarbetare bidrar till många 
utmaningar gällande såväl arbetsmiljö som personalens engagemang. 

6.2.2 Social- och omsorgsförvaltningen 

Social- och omsorgsförvaltningen arbetar med biståndsbedömning för barn, ungdomar och vuxna, 
färdtjänst och riksfärdtjänst, budget och skuldrådgivning, arbetsmarknadsinsatser, familjerätt, 
familjecentral, vård och behandling barn, alkoholtillstånd, behandlingscentrum med rådgivningsbyrå, 
personlig assistans, socialpsykiatri, daglig verksamhet, bostad med särskild service, korttidsvistelse 
och familjehem. Socialsekreterare är en stor yrkesgrupp som definierats som bristyrke i kommunens 
plan för strategisk kompetensförsörjning. Vakanta platser behöver i dagsläget bemannas av konsulter, 
framför allt inom enheten för barn- och unga.  

Förvaltningen har under året etablerat en ny struktur för kompetensutveckling. En 
kompetensutvecklingsplan för varje personalgrupp listar alla utbildningar som medarbetarna 
förväntas genomgå under sin tid på förvaltningen, både grundläggande och specialiserande kurser. I 
och med strukturen får förvaltningen också en bättre överblick på befintlig kompetens och ett system 
för att dokumentera när medarbetarna senast gick respektive utbildning. Detta ger också bättre 
förutsättningar för att följa upp vilka medarbetare som behöver komplettera eller repetera utbildning. 
Utbildningsplanen ska tas i bruk under hösten 2022.  

Resultaten från medarbetarundersökningarna är generellt sett positiva. Inom individ- och 
familjeomsorgsenheten för barn och unga har det förekommit påtagligt lägre resultat inom flertal 
parametrar. Enligt uppgift har det berott på en kombination av påfrestande arbetsuppgifter och 
personkonflikter inom enheten, och ett aktivt arbete har bedrivits för att vända situationen. Enligt 
förvaltningschef finns det goda möjligheter till förbättring de närmaste månaderna. 

Det finns ett samarbete med närliggande högskolor och universitet i syfta att öka möjligheten till 
rekrytering. Förvaltningen tar emot två praktikanter varje termin. Vid rekryteringen av praktikanter 
är det en urvalsgrund att studenten bedöms ha rimliga förutsättningar att kunna fortsätta arbeta i 
kommunen eller länet efter avslutad utbildning.  

6.3 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden når redan fullmäktiges mål men 
har en sårbar verksamhet med få anställda 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ansvarar bland annat för kommunens detaljplanering, 
naturvård, GIS- mät- och kartverksamhet, gång- och cykelvägar. Nämnden utgör kommunens lokala 
prövnings- och tillsynsmyndighet enligt plan- och bygglagen samt miljö-, livsmedel- och 
tobakslagstiftning. Nämnden är även kommunens trafiknämnd. Inom förvaltningen arbetar 16 
personer varav bygglovshandläggare är en definierad bristyrkesgrupp i kommunens plan för 
strategisk kompetensförsörjning.  

I Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan anges mål om att sjukfrånvaron ska minska. 
Ingångsvärdet 2021 var 3 procent, och målvärdet 2022–2024 är fem procent. Då förvaltningen är 
liten kan enskilda medarbetares frånvaro påverka statistiken kraftigt.  
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Nämnden inkluderar kommunfullmäktiges mål om att öka medarbetarengagemanget i sin 
verksamhetsplan. Nämndens utfall i medarbetarundersökningen visar på ett lågt resultat avseende 
medarbetarnas kunskap och förståelse om verksamhetens mål. Mot denna bakgrund pågår ett arbete 
med att se över operationaliseringen av kommunmålen och nämndens mål.  

Nämnden har inte någon dokumenterad kartläggning av kompetensbehov eller någon handlingsplan 
för kompetensförsörjning. Förvaltningen är liten och tjänsterna är i hög grad specialiserade. 
Kommunens tillväxttakt har medfört relativt stadiga volymer för förvaltningen, varvid rekrytering 
främst är fyllnadsrekrytering vid vakanser. Enligt uppgift har personalomsättningen inom 
förvaltningen varit relativt hög under senare tid. Den samlade bedömningen är dock att Oxelösund 
har förhållandevis goda konkurrensmöjligheter gentemot närliggande kommuner. Attraktionen 
bedöms ligga i ett fördelaktigt löneläge, variation i arbetsuppgifter tack vare kommunens storlek, ett 
gott arbetsklimat samt möjlighet till flexibilitet och distansarbete.  

En väsentlig del i förvaltningen kompetensförsörjning är verksamhetsutveckling och ständig 
förbättring av processer, verktyg och mallar förbättras i syfte att förenkla handläggarnas vardag och 
skapa mer effektiv handläggning. Det syftar också till att göra det enklare för nya medarbetare. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har ett kontrollmoment avseende kompetensförsörjning i 
internkontrollplanen 2022. Kontrollmomentet avser att riskanalyser genomförs och handlingspla ner 
upprättas. I den första uppföljningen 2022 anges att analys av personalläget sker kontinuerlig och 
rapporteras i tertial- och årsredovisningar. Uppföljningssamtal genomförs cirka 1–2 månader efter att 
en medarbetare påbörjat sin anställning. Då kompetensbrist uppstår används konsultstöd. I 
uppföljningen av interkontrollplanen vid tertialrapport 1 anges att kontrollmomentet av 
kompetensförsörjningen är godkänd.  

6.4 Kultur- och fritidsnämnden saknar kompetensförsörjningsplaner men 
har nöjda medarbetare 

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för verksamheterna kultur, fritid och turism, vilket omfattar 
bibliotek, kultur, evenemang, konst, fritidsverksamhet med fritidsanläggningar, ungdomsverksamhet, 
fritidsgård, turistbyrå, konsumentinformation, kulturarvsfrågor och Oxelösundsarkivet. Totalt består 
förvaltningen av 16 personer. Bland yrkesgrupperna har bibliotekarier och utbildade fritidsledare 
definierats som bristyrkesgrupper i kommunens plan för strategisk kompetensförsörjning. 

I Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan 2022–2024 formuleras följande mål utifrån 
kommunfullmäktiges målområde ”Hållbar utveckling”: 

Nämndens mål Mått  Ingångsvärde/bokslut 

2021 

Målvärde 

2022 

Målvärde 

2023 

Målvärde 

2024 

Medarbetare 

ska uppleva att 

de har en bra 

arbetssituation 

Medarbetarindex MI 

(medarbetarundersökning 

görs vartannat år) 

86 %  X Lägst 80  X 

Hållbart 

medarbetarengagemang 

4,48 av 5 Lägst 4,0  Lägst 4,0 Lägst 4,0 

 
Nämndens förvaltning har ett inom kommunen jämförelsevis högt resultat på 
medarbetarundersökningen. Resultatet av medarbetarundersökningar hanteras vid APT-tillfällen. 
Efter senaste mätningen bedömdes resultatet vara tillfredsställande och inga särskilda 
utvecklingsområden identifierades med anledning av enkäten.  

Nämnden har inte tagit fram ett eget mål kring sjukfrånvaro. Den ackumulerade sjukfrånvaron var vid 
tidpunkten för granskningen 10 procent. Enligt uppgift beror de höga sjuktalen på att det är en liten 
organisation där statistiken påverkas av enskilda sjukdomsfall. Intervjuade uppger att det finns 
möjlighet att vid sjukdom täcka upp för varandra inom de olika enheterna.  
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Det finns inga aktuella kompetensförsörjningsplaner framtagna. Den senaste som togs fram är från 
2018. Det arbetssätt som definierats i kommunens inriktningsdokument för strategisk  
kompetensförsörjning uppges innebära en tidsinsats som inte står i proportion till nyttan med planen, 
och det är därav svårt att avsätta resurser för arbetet. Förvaltningen tar del av de centrala analyser 
och prognoser som förmedlas men har svårt att omsätta dessa i det egna 
kompetensförsörjningsarbetet. Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar med individuella 
kompentensplaner. Vidare handlar rekryteringsarbetet främst om fyllnadsrekrytering av vakanta 
tjänster. 

Kultur- och fritidsnämndens främsta utmaning är att rekrytera personal med rätt utbildning. Det är 
svårast att hitta utbildade bibliotekarier samt fritidsledare. Vid rekrytering framhävs organisationens 
fördelar vilka anges vara att medarbetare får stort ansvar, nya utmaningar i och med att det är en lite 
organisation, flexibilitet i arbetet samt ett bra arbetsklimat. Fritidsledare erbjuds även möjlighet att 
studera två timmar per vecka under arbetstid i syfte att fler ska utbilda sig.  

Personalnyckeltal följs upp i samband med delårsrapport och verksamhetsberättelsen, i övrigt endast 
på förekommen anledning. Kultur- och fritidsnämnden har inte identifierat risker eller kontroller 
relaterade till kompetensförsörjning i sin internkontrollplan för 2022.  
 

6.5 Det är osäkert om arbetet ger önskat resultat 

Eftersom förvaltningarna i regel inte har definierat strategier och planer för en strategisk  
kompetensförsörjning sker det heller inte någon samlad uppföljning av arbetets resultat. Enskilda 
aktiviteter och insatser utvärderas fristående, och personalsituationen i stort följs upp genom 
nyckeltal. Det finns möjlighet för chefer att följa bland annat frånvarostatistik, pensionsavgångar, 
övertid och sjukfrånvaro genom systemstödet Hypergene. 

Covid-19-pandemin har gjort det svårt att göra en rättvisande bedömning av om arbetet med att 
minska sjukfrånvaron har varit framgångsrikt. Orsaken är att ändrade förhållningssätt till symptom, 
karensdag och distansarbete har haft jämförelsestörande effekter för samtliga förvaltningar. 

Kommunfullmäktiges mål om ett hållbart medarbetarengagemang följs konsekvent upp och är en 
integrerad del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Kommunstyrelseförvaltningen har också 
vidtagit åtgärder för att skapa förutsättningar för snabbare återkoppling och åtgärder genom mer 
frekventa mätningar.  

Kommunstyrelsen följer regelbundet upp den samlade personalsituationen. Dels genom 
delårsrapporter och årsredovisning, men också genom tematiska föredragningar, vilken kvartalsvis 
omfattar aktuella personalfrågor. I kommunstyrelsens internkontrollplan 2022 identifierades rutin för 
rehabilitering och handlingsplan för systematiskt arbetsmiljö-, säkerhets- och hälsoarbete som 
kontrollmoment. Föregående år fanns rutin för rehabilitering, rekryteringsrutin och arbetsmiljöpolicy  
som kontrollmoment och kommunstyrelsen noterade flera avvikelser i sin uppföljning. Av 
uppföljningen framkommer att det finns planerade eller vidtagna åtgärder för att komma till rätta med 
avvikelserna och förvaltningen bedömer att avvikelserna kommer att vara avhjälpta under 2022. 

Covid-19-pandemin har gjort utvecklingen svår att följa gentemot föregående år till följd av striktare 
krav för medarbetare att stanna hemma vid lindriga symptom. 
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7. Svar på revisionsfrågor 

Revisionsfrågor Sammanfattad bedömning 

Har gällande mål för 

kompetensförsörjningsarbetet 
brutits ner för att möjliggöra 
en ändamålsenlig styrning? 

 

 

Delvis. Kommunfullmäktige har satt upp mätbara mål avseende 
sjukfrånvaro och medarbetarengagemang. Dessa mål återfinns 
helt eller delvis med egna mål och nyckeltal i nämndernas 
verksamhetsplaner. Kultur- och fritidsnämnden har inte tagit 
egna beslut kring målet om sjukfrånvaro men följer upp 
nyckeltalen i sin redovisning. Vård- och omsorgsnämnden har för 
äldreomsorgen beslutat om flera nämndmål för 
kompetensförsörjning men inkluderar inte sin 
socialtjänstverksamhet. På förvaltningsnivå ser vi dock att 
styrning och åtgärder av varierande grad förekommer i alla 
förvaltningar.  
 
Utöver de två mätbara målen har kommunstyrelsen tillsett att det 
finns koncerngemensamma strategier som återkopplar till 
kommunfullmäktiges mål om att vara en attraktiv arbetsgivare.  
Till detta finns det styrande dokument som ska ge ett ramverk för 
styrning och samordning, men dessa efterlevs inte av 
förvaltningarna. Kommunstyrelsen har gett direktiv till sin 
förvaltning om att öka arbetet med att möta framtidens 
kompetensutmaningar. Kommunstyrelsen har satt upp mål inom 
områden där de saknar mandat att ge uppdrag till kommunens 
förvaltningar och bolag, men där kommunstyrelseförvaltni ngen 
har i uppdrag att genom kompetens, stöd, service och 
kommunikation möjliggöra att målen uppnås. 

Finns aktuella kartläggningar 
och kompetensmatriser, 
riskanalyser och planer som 
stöd för det operativa 
arbetet?  

 

Med vilka funktioner sker 
dialoger för att fånga upp 
kompetensbehov? 

  

 

Delvis. På kommunövergripande nivå finns det framtagna 
kartläggningar, riskanalyser och planer med åtgärder som kan 
vara stöd i det operativa arbetet. Analysen omfattar bland annat 
personalstruktur och organisation, prognos över 
pensionsavgångar, sysselsättningsgrad, sjukfrånvaro, utfall av 
publicerade jobbannonser samt en omvärldsanalys med 
definierade bristyrken i kommunen. Den senaste sammanställda 
kompetensförsörjningsplanen för kommunen som helhet gjordes 
2020, men delar av underlaget har setts över vid senare tillfälle 
och presenterats vid exempelvis chefsutbildning.  
 
Inom kommunstyrelseförvaltningen finns en HR-enhet som 
ansvarar för det övergripande och strategiska arbetet, men på 
respektive nämnds förvaltning är förvaltningschef ansvarig. Inom 
de större förvaltningarna engageras biträdande 
förvaltningschefer och enhetschefer i att bevaka behov av 
kompetens, men inga dedikerade HR-resurser förekommer. På 
individnivå är kompetensutvecklingsbehov en fråga för ansvarig 
chef tillsammans med den enskilda medarbetaren. 

Möjliggör kommunens 
(risk)analyser och underlag en 
ändamålsenlig bedömning av 
behovet av kompetens, på 
kort och lång sikt? 

 

 

Delvis. Vår bedömning är att det finns en rimligt god bild av 
behovet utifrån kända förutsättningar. Bilden är i hög grad 
baserad på operativ kännedom om organisationen och inte 
belagd genom kartläggningar och analyser. Fokus ligger i hög 
grad på bemanning den närmaste tiden.  

 

Kommunen har befolkningsprognoser men dessa är enligt 
intervjuade svåra att tillämpa i analyserna av kompetensbehov, 
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Görs tillräckliga 
riskbedömningar och 
kartläggningar med avseende 
på arbetsmiljö (exempelvis 
genom oberoende 
avslutssamtal), som ett led i 
att vara en attraktiv 
arbetsgivare? 

 

Analyseras 
personalomsättningen på ett 
adekvat sätt?  

  

 

givet att volymförändringarna i regel är små (undantaget 
äldreomsorgen). En brist är att kommunen enbart periodvis haft 
möjlighet att göra statistiska analyser av 
personalomsättningen. En medarbetare som nyligen har 
anställts har fått arbetsuppgiften och kommer framöver att ta 
fram sådana analysunderlag. 

 

Medarbetarundersökning genomförs regelbundet och är ett 
underlag både i det systematiska arbetsmiljöarbetet och i annat 
utvecklingsarbete. Under 2022 har undersökningen genomförts 
i form av två kortare enkäter, s.k. pulsmätningar, vilket 
möjliggör en tätare uppföljning av medarbetarnas mående. 
Svarsfrekvensen har sjunkit kraftigt mot föregående år varvid 
nya angreppssätt för information om enkäten testas framgent. 
Medarbetarundersökningen följs upp vid APT-tillfällen på 
respektive enhet, på förvaltningsledningsnivå samt på 
kommunledningsnivå och ligger till grund för planering av 
åtgärder. Formaliserade riskbedömningar och 
arbetsmiljöronder sker vid behov, tex vid 
verksamhetsförändring eller tillbud. 

 

Kommunen har etablerade rutiner för att samla in synpunkter 
från medarbetare som slutar. Förvaltningschefer/enhetschefer 
genomför avslutssamtal. För att ge ytterligare en kanal för 
synpunkter skickar HR-enheten också en avslutsenkät med 
möjlighet till anonyma svar. Detta resultat sammanställs på 
kommunövergripande nivå och presenteras för 
kommunledningsgruppen.    

Vilka åtgärder vidtas för att 
tillvarata och utveckla 
medarbetarnas kompetens på 
bästa sätt samt vara en 
attraktiv arbetsgivare?  

 

Exempelvis med avseende på 
yrken där det är brist på 
arbetskraft? 

 

Vilka åtgärder vidtas för att 
behålla och belöna attraktiva 
kompetenser? 

  

I alla granskade verksamheter beskrivs det dagliga arbetet med 
att utveckla verksamhet, kvalitet, arbetsformer och arbetsmiljö 
som den viktigaste nyckeln till att bli en mer attraktiv 
arbetsgivare. Förvaltningarna har varierande utmaningar och 
arbetssätt för att uppnå detta. På kommunledningsnivå har en 
kommunikationsplan för arbetsgivarvarumärket tagits fram för 
att ge en tydligare bild av kommunen och stötta förvaltningarna i 
deras arbete med att attrahera och rekrytera rätt medarbetare. 
 
Äldreomsorgsförvaltningen är den förvaltning som i störst 
utsträckning behöver öka sin kapacitet de närmaste åren. Inom 
äldreomsorgen finns det en uttalad strategi om att få fler 
medarbetare att arbeta mer. Införandet av heltid som norm har 
gett mer tillgänglig arbetstid men schemaläggningsmodellen har 
inneburit att tiden inte finns den tid på dagen när behoven är som 
störst. Försök med en ny modell pågår under 2022. 
Äldreomsorgsförvaltningen har också på ett strukturerat sätt 
kopplat digitaliseringsstrategier till sitt arbete med långsiktig 
kompetensförsörjning. 
 
Övriga förvaltningar behöver bibehålla eller i liten utsträckning 
utöka sin personalstyrka. Inom utbildningsförvaltningen har det 
nyligen skett en översyn av chefsstrukturen för att skapa ett 
närmare och tydligare ledarskap. Inom social- och 
omsorgsförvaltningen har riktade satsningar sats in för att stötta 
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en specifik enhet med svårigheter att behålla personal och 
välmående. 
 
Kommunens löneläge uppges av de intervjuade inte vara ett stort 
problem för möjligheten att attrahera medarbetare. I syfte att 
behålla erfarna medarbetare finns ett aktivt arbete med att 
säkerställa rättvisa löner. Kommunen tillämpar en snedsitsmodell 
där medarbetare som halkat efter i löneutvecklingen, ofta till följd 
av ökade ingångslöner inom sin yrkesgrupp, kan få en särskild 
löneökning i syfte att komma upp i ett rättvist löneläge. 
 
Kompetensutveckling av chefer säkerställs av kommunstyrelsens 
förvaltning i form av både introduktionsprogram, 
ledarfrukostseminarier och tematiska utbildningsdagar. 
Introduktion av nyanställda har identifierats som ett 
utvecklingsområde genom medarbetarenkäten. Detta är ett 
pågående utvecklingsområde. För enskilda medarbetare finns i 
övrigt inget samlat grepp om kompetensutvecklingen och 
respektive förvaltning har olika strategier. Inom social- och 
omsorgsförvaltningen pågår ett arbete med att implementera 
strukturerade utbildningsspår för olika yrkesgrupper som 
omfattar både grundkompetens och fortbildning/specialiseri ng. 
Inom utbildnings- och äldreomsorgsförvaltningarna är 
fortbildningen i hög grad kopplad till tillgängliga statsbidrag och 
anpassade utifrån villkoren för dessa. Äldreomsorgsförvaltni ngen 
har också en nära samverkan med Campus Oxelösund kring både 
yrkesutbildningar och fortbildning. De små förvaltninga rna 
saknar långsiktiga strukturer och planerar sin 
kompetensutveckling utifrån årets identifierade behov på grupp- 
och individnivå. 

Hur följs utfall av strategier 
och aktiviteter upp? Ger 
arbetet önskade resultat? 

Eftersom förvaltningarna i regel inte har definierat långsiktiga 
strategier och planer sker det heller inte någon samlad 
uppföljning av arbetet sett till ett längre perspektiv. Enskilda 
aktiviteter och insatser utvärderas fristående, och 
personalsituationen i stort följs upp genom nyckeltal. Det finns 
möjlighet för chefer att följa bland annat frånvarostatistik , 
pensionsavgångar, övertid och sjukfrånvaro genom 
verksamhetssystemet Hypergene. 
 
Kommunfullmäktiges mål om ett hållbart 
medarbetarengagemang följs konsekvent upp och är en 
integrerad del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
Kommunstyrelseförvaltningen har också vidtagit åtgärder för att 
skapa förutsättningar för snabbare återkoppling och åtgärder 
genom mer frekventa mätningar.  
 
Covid-19-pandemin har gjort utvecklingen av sjukfrånvaro och 
satsningarna på hälsofrämjande arbete svårt att följa upp 
gentemot tidigare år till följd av striktare krav för medarbetare att 
stanna hemma vid lindriga symptom. 
 
Kommunstyrelsen följer regelbundet upp den samlade 
personalsituationen. Dels genom delårsrapporter och 
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årsredovisning, men också genom tematiska föredragningar, 
vilken kvartalsvis omfattar aktuella personalfrågor.  
 
Det sker ingen uppföljning av om kommunen externt uppfattas 
som en attraktiv arbetsgivare eller ej. Utbildningsförvaltning ens 
bedömning är att rekrytering av behöriga lärare har blivit lättare, 
med fler kvalificerade sökande än tidigare. Inom äldreomsorgen 
är uppfattningen att de sökande är mindre kvalificerade för 
arbetet vilket ställer högre krav på kommunen avseende 
introduktion, språkutbildning och kompetensutveckling. Övriga 
förvaltningar beskriver tillfälliga variationer snarare än 
strukturella. 

 
 
 
Oxelösund 2022-11-16 
 

Nina Högberg   Lina Hedlund 

Certifierad kommunrevisor  Verksamhetsrevisor  
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8. Bilagor 

8.1 Intervjuade 

• HR-chef 
• Förvaltningschef Social- och omsorgsförvaltningen 

• Förvaltningschef Utbildning 
• Förvaltningschef Äldreomsorgsförvaltningen 

• Kultur- och fritidschef 

• Miljö- och Samhällsbyggnadschef 
• Representanter från Kommunal sektion Nordost 

 

8.2 Dokumentförteckning 

• Mål och budget 2022–2024, fastställd av kommunfullmäktige 2021-11-10 Kf §103 

• Personalpolitiskt program 

• Plan för strategisk kompetensförsörjning 2020 
• Handlingsplan Strategisk kompetensförsörjning med uppföljning 220906 

• Inriktningsdokument för strategisk kompetensförsörjning 

• Kommunikationsplan för arbetsgivarvarumärke 2022-2024 
• Medarbetarpuls 2022 

• Medarbetarundersökning 2021 
• Kompetensförsörjningsplan kommunstyrelseförvaltningen 2019 

• Kompetensutmaningen, underlag från chefsintroduktion 2022-03-08 

• Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2022–2024 
• Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan 2022–2024 

• Utbildningsnämndens Budget- och verksamhetsplan 2022–2024 
• Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan 2022–2024 

• Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan 2022–2024 

• Kommunstyrelsens internkontrollplan 2021 
• Kommunstyrelsens internkontrollplan 2022 

• Vård- och omsorgsnämndens Förändringsbeskrivning 2023. Antagen 2022-05-24. 
• Vård- och omsorgsnämndens internkontrollplan 2022 

• Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens internkontrollplan 2022 

• Kultur- och fritidsnämndens internkontrollplan 2022 
• Utbildningsnämndens internkontrollplan 2022 

• Utbildningsplan social- och omsorgsförvaltningen 
• Vård- och omsorgsnämnden – Delårsuppföljning per augusti 2022  

• Modell för kompetensutveckling inom VOF 2015 

• Utbildningsplan vård- och omsorgsförvaltningen (utkast) 
• LAS-rutiner inom äldreomsorgsförvaltningen 

• Kompetensförsörjningsplan utbildningsförvaltningen 2022 

 



Redovisning av delegationsbeslut utbildningsnämnden
2022-12-12
Beslutsfattare Beslutsdatum Punkt i

del. ordn
Beslutets innehåll i korthet Beslutet

hittas
Susanne
Eriksson

2022-11-28 G.10 Besluta om skolskjuts enligt
nämndens riktlinjer

Castor

Eva Svensson 2022-12-01 A.9 Fastställande av
dokumenthanteringsplan

Castor
UN.2021.48

Eva Svensson 2022-12-01 J.7 Beslut om elevresor utifrån
särskilda skäl

Castor
UK.2022.229 S



ÅRSPLANERING FÖR UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN VÅRTERMIN

MÅNAD ARBETSMILJÖ och HR VERKSAMHETPLAN
/KVALITETSARBETE

EKONOMI SAMVERKAN NÄMND MIN ENHET

JAN Starta upp årets
handlingsplan för det
systematiska
arbetsmiljöarbetet och
egenkontrollsplan på APT.

Genomgång av riktlinjer för
arbetsmiljö på APT.

Genomgång
Personalpolitiskt program
med ledord på APT.

Gör handlingsplan för
förvaltningen utifrån
förvaltningens
verksamhetsplan

Årsbokslut

Ansökan för årets
investeringar

Analys på
Bokslutet-
förbättringsförsl
ag

FEB Lönesamtal

Information om kommande
löneöversyn på APT

Genomgång Mångfaldsplan
och diskriminering på APT

Äskanden investeringar
inför nästa år

UF-
Tjänstefördelning

Årsbokslut

Uppföljning ”Säg-vad-du-
tycker”

SKA-rapport:
Kvalitetsredovisning HT

Avräkning BEP

Planering
uppföljning
rapporter
verksamheten

MAR Lönesamtal, forts

Genomför fysisk
arbetsmiljörond/egenkontrol
l

Genomgång Riktlinje
kränkande särbehandling på
APT

Ansök eventuellt om medel
från kommunens
arbetsmiljö- och
säkerhetsfond

Verksamhetsuppföljning
per februari (i samband
med ekonomisk
uppföljning)

Ekonomisk uppföljning
per februari

Uppföljning av intern
kontrollplan en gång
per termin

Förändringsbes
krivning – vad
behöver
förändras?

APR Lönekriterier kommuniceras
på APT

Verksamhetsuppföljning
per mars (i samband med
ekonomisk uppföljning)

Förändringsbeskrivnin
gar

Patientsäkerhetsberättelse



ÅRSPLANERING FÖR UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN HÖSTTERMIN

MÅNAD ARBETSMILJÖ KVALITETSARBETE EKONOMI SAMVERKAN NÄMND MIN ENHET
AUG Gå igenom hälsofrämjande

arbetsmiljöarbete och
friskfaktorer.

Verksamhetsuppföljning
per juli (i samband med
ekonomisk uppföljning)

Ekonomisk uppföljning
per juli

Ekonomisk uppföljning

Genomgång riktlinjer för
alkohol och droger på APT

/Konsekvensbeskrivnin
gar till MBB beredning

Ekonomisk uppföljning
per mars

Förändringsbeskrivning till
MBB

SKA-rapport

Ekonomisk uppföljning

Utbildningsnämndens
taxor för nästkommande år

Investeringar

MAJ Genomgång riktlinjer för hot
och våld på APT

Verksamhetsuppföljning
per april (i samband med
ekonomisk uppföljning)

Ekonomisk uppföljning
per april inklusive
investeringar

UF-FSG följer upp
vårens fysiska
arbetsmiljörond

Uppföljning internkontroll
nr 1

SKA-rapport: Uppföljning
kvalitetsdialoger

Ekonomisk uppföljning



SEP Säkerställ kännedom om för
verksamheten aktuella och
relevanta föreskrifter (AFSar)
samt rutiner för egenkontroll
på APT.

Eventuell ansvarsfördelning
av arbetsmiljöuppgifter ses
över på enheten

Medarbetarundersökning
vartannat år alternativt
genomför egen psykosocial
arbetsmiljörond tex med
enkät från
personalhandboken.

Delårsuppföljning
verksamhet per augusti (i
samband med ekonomisk
uppföljning)

Delårsbokslut per
augusti

Delårsbokslut

SKA-rapport: Uppföljning
kvalitetsrapport läsåret

Avräkning BEP

OKT Medarbetarsamtal

Genomgång Riktlinjer service
och bemötande på APT

För nämnder som har ett
negativt resultat i
verksamhetsuppföljningen,
redovisning av åtgärder i
samband med det negativa
resultatet

För nämnder som har
ett negativt resultat,
redovisning av åtgärder
i samband med ett
negativt resultat i
årsprognosen

Uppföljning av intern
kontrollplan en gång
per termin

UF-dialog
Läsårstider

Målstyrning och
roller

NOV Medarbetarsamtal

Gör årlig uppföljning av
SSAM och egenkontrollsplan
(årlig checklista) med
skyddsombud enligt
utskickad enkät.

Gör checklista för säkerhet
med skyddsombud enligt
utskick.

Genomgång Riktlinjer om
muta och korruption på APT

Verksamhetsuppföljning
per oktober (i samband
med ekonomisk
uppföljning)

Framtagande av
verksamhetsplanen

Ekonomisk uppföljning
per oktober inkl
investeringar

Detaljbudgetarbete

UF-samverkan
läsårstider

Workshop Internkontroll

Utvärdering målstyrning
och roller

Ekonomisk uppföljning

Avräkning BEP

Läsårstider



Riskbedömningar och arbetsmiljöronder för att undersöka arbetsmiljön behöver göras vid behov, tex vid verksamhetsförändring eller liknande.

Vid varje APT ska inkomna tillbud och arbetsskador gås igenom och eventuella åtgärder dokumenteras i SSAM-plan.

Genomgång av styrdokument på APT enligt ovanstående är inte tidsbundet utan kan ses som en checklista och genomgångarna är inte tidstyda till specifika

tidpunkter under året.

DEC Riskbedömning av
medarbetarnas
arbetsbelastning

Personalstatistik på
gruppnivå t.ex. sjukfrånvaro,
övertid, följs upp på APT.

Ev fortsättning av
framtagande av
verksamhetsplanen

Detaljbudgetarbete Internkontroll nr 2

Budget och
verksamhetsplan

Grundbelopp för fristående
utförare, förskola och
grundskola

SKA-rapport: Uppföljning

Internkontroll för
nästkommande år


	Föredragningslistan
	2. Internkontrollplan 2022
	3. Internkontrollplan 2023
	4. Budget och verksamhetsplan UN 2023-2025
	5. Systematiskt kvalitetsarbete, december 2022
	6. Utvärdering målstyrning och roller 2022
	8. Samordnare för dataskyddsförordningen
	9. Kontaktperson för informationssäkerhetsfrågor för utbildningsnämnden
	10. Delgivningar
	11. Redovisning av delegationsbeslut UN 2022-12-12
	12. Årsplanering, utbildningsnämnden


 ========================= ====================== ================= =============================================================================================== 
  Time                      Name                   IP                Activity                                                                                       
 ========================= ====================== ================= =============================================================================================== 
  2022-11-16 13:48:52 UTC   Anja Zetterberg        83.227.0.81       The document was created                                                                       
  2022-11-16 13:48:53 UTC   Anja Zetterberg        83.227.0.81       A signing link was activated for "MAYVOR LUNDBERG"                                             
  2022-11-16 13:48:53 UTC   Anja Zetterberg        83.227.0.81       A signing link was activated for "Eva Elisabet Asthage"                                        
  2022-11-16 13:48:55 UTC   Anja Zetterberg                          A signing request email was sent to "MAYVOR LUNDBERG" at "mayvor.lundberg@oxelosund.se"        
  2022-11-16 13:48:56 UTC   Anja Zetterberg                          A signing request email was sent to "Eva Elisabet Asthage" at "eva.asthage@asthagekonsult.se"  
  2022-11-16 15:09:06 UTC   Eva Elisabet Asthage   98.128.229.169    The document was viewed by the signer                                                          
  2022-11-16 15:09:07 UTC   Penneo system          98.128.229.169    The document was viewed                                                                        
  2022-11-16 15:09:49 UTC   Eva Elisabet Asthage   98.128.229.169    The document was viewed by the signer                                                          
  2022-11-16 15:09:50 UTC   Penneo system          98.128.229.169    The document was viewed                                                                        
  2022-11-16 15:09:50 UTC   Penneo system          98.128.229.169    The document was viewed                                                                        
  2022-11-16 15:10:00 UTC   Eva Elisabet Asthage   98.128.229.169    The signer signed the document as Undertecknare 1                                              
  2022-11-16 16:26:11 UTC   MAYVOR LUNDBERG        217.208.243.159   The signing request email was opened by the signer                                             
  2022-11-16 16:29:50 UTC   MAYVOR LUNDBERG        217.208.243.159   The document was viewed by the signer                                                          
  2022-11-16 16:29:58 UTC   Penneo system          217.208.243.159   The document was viewed                                                                        
  2022-11-16 16:29:58 UTC   Penneo system          217.208.243.159   The document was viewed                                                                        
  2022-11-16 16:29:58 UTC   Penneo system          217.208.243.159   The document was viewed                                                                        
  2022-11-16 16:30:46 UTC   MAYVOR LUNDBERG        217.208.243.159   The document was viewed by the signer                                                          
  2022-11-16 16:30:47 UTC   Penneo system          217.208.243.159   The document was viewed                                                                        
  2022-11-16 16:30:47 UTC   Penneo system          217.208.243.159   The document was viewed                                                                        
  2022-11-16 16:30:47 UTC   Penneo system          217.208.243.159   The document was viewed                                                                        
  2022-11-16 16:30:52 UTC   Penneo system          217.208.243.159   The document was viewed                                                                        
  2022-11-16 16:31:05 UTC   Penneo system          217.208.243.159   The document signing process was completed                                                     
  2022-11-16 16:31:05 UTC   MAYVOR LUNDBERG        217.208.243.159   The signer signed the document as Undertecknare 1                                              
 ========================= ====================== ================= =============================================================================================== 



{"documentKey":"IEW74-GCEJT-1BGBD-O8FKB-EHMMX-85AFH","version":"1.2","signatures":[{"signTime":"2022-11-16T15:10:00Z","subtype":"bankid.se","ip":"98.128.229.169","signatureLines":[{"role":"Undertecknare 1","onBehalfOf":null}],"dataFile":"3fc8b547c1b18b48.xml","validations":[],"signedDataFile":"3fe3bdb6ae8b2515.xml","signerSerial":"se_bankid:194706191642","type":"penneo","signerName":"Eva Elisabet Asthage"},{"signTime":"2022-11-16T16:31:05Z","subtype":"bankid.se","ip":"217.208.243.159","signatureLines":[{"role":"Undertecknare 1","onBehalfOf":null}],"dataFile":"3fd468ba0d54f1f2.xml","validations":[],"signedDataFile":"3feb472f55e7646d.xml","signerSerial":"se_bankid:194705011643","type":"penneo","signerName":"MAYVOR LUNDBERG"}]}


         YRovWBO/pJ+USJ/d3l1Rv2O9gZab0tAH+f7xWqsYF8s=   fyHyWq3SImsaCPaGHI12h9RAY/ft7nVdRCvjPFhOQWI= JTrN/yg/6cAW+94uXuSLLd2BK/KmpKmVx7I860lfXTamtMN7ktZEWcCGUvXgRRxCl/MZZYg4eNmth9/caABMA+jCAqMdlOUHCj2/oExKhQImfj+Ryt6ygjxw9sCcrWOvP6w21HuSC++aXBna1tS1kAfsNpz2uAEz4uvJf4Nl4TZEbGaWWHh52ivA8BrFPw06hy6ku3dHYAu1dk0oh4Se4IkV8FqkealK5xMGm0HySHSQZtZQunlQ0PTYebZnVuRzGsnpT7F5GmAXA68af3RdZ7bjYJnGVpP9+7FIajxrtFUz5MoIUZCM6zUm5W+GfqQC04giXc7yeRREbKs8JvxP65IYc89F2mRYobJBAg+3jCVzeCmtHnOUdv3tUjuC9dsBWOaQCWViGw9MG+XwZDj654VMw6xM3t5yV4sjJDbiO5td9nIVGojGs3rdfnpMT1Gr2rsK/BP0uM9GHGcrkPhtthciUCFYBC6u2Zv/lXWeeKfmgvvNL8pleXdJ/s7xPwcpI49O4LPDyH/2svzRtwpEgqCzdRmZzNp0jmM7M2VpbCR7wS2/0lnOyKJJq2VVqVNxiVc2RsW6EQp0wpjQTjwBLvmO3eqLfYS6xjMhBR+hEXR8zsDplMJrNSKxnaNhtJU5sICvVlvS8w96jmlWvmgUtPiJwsYZusls7u64C2FTQsA=    nsljKV0r+b9Re+7bXXlg13hETf+yk6I+ThosN8nlxYr34sJ58n2WQj2icQTKmH2fZ+rvM8Q4A1CLLfliK5gDqe0cRKzriCUdJomB8axAL5BGHtn3PvVJHOYHwn20CyvkizlTzr8y5yAt2/Mx14qDfbIDZ+cXVXseCu6sW7chKhlCkwA0vajkaSioBVfiD5z+ecHvT/jDtGcR6sqR/lUwLOwTeFBTVNCby3/BHJd8AhSlAIH7iZlw7jB7HQziyvxOZy4I1H3usF/T/dhjyNoCHqXcZ02anTQyWVAw9GwBGtTBYnssxxB9XzsExVwoxT9hJdDuxtmouG3/aNPKbfyVcUKD7+TmMGAKotUwUuy1DYsa/JHbdreFnVS1M5sqyD/7fy/285q5BlIJBHbgj6wPNYkC0BbAxHf9VZRufGB+J+k4mCLbbJ71BfD65tdcuwVcDMRO/B9jMomxI5A1loMG89VOVV17nYyQvJ2Tc8BAXrnrA2ISaE8TDid/iUxK8rxL87sOzQKYfUwN0RQgDuG4y6227RoafL+VUsXdu4AQUPU9UBT1sXoXJmGqiHFOL+auOGC/ZUd9kTdJdhPNws9400S0EmLQfryCJIu9dVHnpdUv3ElBKQMewKnMkeuQOm2+Paa25bbrFU5JMJD1FWPHNSyAnDeLyT8EKceeDVt4Qqk= AQAB  MIIFAzCCA+ugAwIBAgIUcZcznesZ+JqSZi15RPJpLLPcAigwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwYDELMAkGA1UEBhMCREsxEzARBgNVBAcMCkNvcGVuaGFnZW4xEzARBgNVBAoMClBlbm5lbyBBcFMxJzAlBgNVBAMMHlBlbm5lbyBQcm9kdWN0aW9uIENBIFNpZ24gZzFyMDAeFw0yMjExMTYxNTA5NTBaFw0yMjExMTYxNTE0NTBaMGgxZjAcBgRpi81wDBRFdmEgRWxpc2FiZXQgQXN0aGFnZTAeBgRpi81vDBZzZV9iYW5raWQ6MTk0NzA2MTkxNjQyMCYGBGmLzW4MHmh0dHBzOi8vd3d3LmlkZW50Lm5ldHMuZXUvb2lkYzCCAiIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggIPADCCAgoCggIBAJ7JYyldK/m/UXvu2115YNd4RE3/spOiPk4aLDfJ5cWK9+LCefJ9lkI9onEEyph9n2fq7zPEOANQiy35YiuYA6ntHESs64glHSaJgfGsQC+QRh7Z9z71SRzmB8J9tAsr5Is5U86/MucgLdvzMdeKg32yA2fnF1V7HgrurFu3ISoZQpMANL2o5GkoqAVX4g+c/nnB70/4w7RnEerKkf5VMCzsE3hQU1TQm8t/wRyXfAIUpQCB+4mZcO4wex0M4sr8TmcuCNR97rBf0/3YY8jaAh6l3GdNmp00MllQMPRsARrUwWJ7LMcQfV87BMVcKMU/YSXQ7sbZqLht/2jTym38lXFCg+/k5jBgCqLVMFLstQ2LGvyR23a3hZ1UtTObKsg/+38v9vOauQZSCQR24I+sDzWJAtAWwMR3/VWUbnxgfifpOJgi22ye9QXw+ubXXLsFXAzETvwfYzKJsSOQNZaDBvPVTlVde52MkLydk3PAQF656wNiEmhPEw4nf4lMSvK8S/O7Ds0CmH1MDdEUIA7huMuttu0aGny/lVLF3buAEFD1PVAU9bF6FyZhqohxTi/mrjhgv2VHfZE3SXYTzcLPeNNEtBJi0H68giSLvXVR56XVL9xJQSkDHsCpzJHrkDptvj2mtuW26xVOSTCQ9RVjxzUsgJw3i8k/BCnHng1beEKpAgMBAAGjgawwgakwHQYDVR0OBBYEFCQi+UHDJF4FJuwFah3TOY0dbJdJMB8GA1UdIwQYMBaAFPSb1WesEwNWwGH9KGYanrS4SUAWMEkGCCsGAQUFBwEBBD0wOzA5BggrBgEFBQcwAYYtaHR0cHM6Ly9hcHAucGVubmVvLmNvbS9vcGVuaWQtY2EvdjAvb2NzcC9sZWFmMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwDgYDVR0PAQH/BAQDAgbAMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQAO+grExShQT6Q/dnEGuoK410XsHk/Lu8FuhjPqaP+v/pIMtwIIHgJJeBoklNNs+JFfNtKjkZsf0YJnDaKcJgEeKZg4kP7B4F7obJNy4dwBUZ2N11q9UhB1S30/mg9s5wpImYwJhKJBynj4AOtUc9VPiYhv11Z4N5ow6n+ddV6TjE4Ft5CS1+d0X+hdjIQZRECTb1laMSxR5ZAB8ZirB86bmPOfATy27ZCINrxeGh6Yr05kGksJoKIpJeQfSrubw2UsmjKMQ8llM6ce+8eHfs7ND+ZS4X0x7PXla8IWXHdBZzi9WSBFB/EPXHETldp8LpprUBwFjA2OZNe0W4N2p3Kz  MIIEoTCCAomgAwIBAgIEYotgwDANBgkqhkiG9w0BAQsFADBjMQswCQYDVQQGEwJESzETMBEGA1UEBwwKQ29wZW5oYWdlbjETMBEGA1UECgwKUGVubmVvIEFwUzEqMCgGA1UEAwwhUGVubmVvIFByb2R1Y3Rpb24gQ0EgU2lnbiBSb290IGcxMB4XDTIyMDUyMzEwMjQwM1oXDTI0MDUyMjEwMjQwM1owYDELMAkGA1UEBhMCREsxEzARBgNVBAcMCkNvcGVuaGFnZW4xEzARBgNVBAoMClBlbm5lbyBBcFMxJzAlBgNVBAMMHlBlbm5lbyBQcm9kdWN0aW9uIENBIFNpZ24gZzFyMDCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBALUVJpCH+Xcs6AqopHv12s8r4gAEp8BZPudxoB3of//Eq9txMnnx71J3B5sAjxdNsbA9JCY/pOMkMwgCW39csMqVM4JA2qiBX34liFRQK1F5/kF0564+tGBpEJVsn3FENI0EGmU4ZwdbVfCeRx/MabV3XPMCvEQjr1BGZbxtevH9Zl62unykiUOWASvMO3V3GD9O0oeCzUpqyRiYRiNVXobRfWjhaaWIZmXpjcoB0n83uRLMEmEEUSqOxZF3563JXhHWUbcgf1vzjkDhZD31wBF90Px4DUrWHD3etJsRk+O9k9ahhiOCNgfhBZlY2mJHnRlR7BFIYw/on1MeKMjIJN0CAwEAAaNgMF4wHwYDVR0jBBgwFoAUGKFBafjmxld5RtF9WV6ordhJLkAwHQYDVR0OBBYEFPSb1WesEwNWwGH9KGYanrS4SUAWMA8GA1UdEwQIMAYBAf8CAQAwCwYDVR0PBAQDAgEGMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQA+OT6BJb9sHRRYleEVKZhJPcDgO90r3PB9ULpkaB6/ikXDhqB+CDyjL31ogGD5bP6AEp/cx6cmFKgclqJpy0uxoS7FZR0plOZ0nT96bxSR8DlQ5XMB4g+Z320ux35FR882BT0oG81FAu7brd3zWL71n0Lq6SZ3XLt7TeiEsY2H3rzww5OmQqmF2G/PBd9i3KrEBLd/WyBklM43dETFBxUrk1uGofZ5mUs8fy/BIm4CJ0T72J0IqwQTZ9G3gCOFzabNu/8us7pGsapVeUYiyNXNgmvrMWVIvngXWADY8RHEy9KzVn5Nk/oMq+gY7Ik65UvmKMQ7Cp0D6m61EIOykuTYi1Kt/3rwHwW4SHi01Ow5EF01LRxINEA3M68E+/9VvI4KPGmi2M1YFumZDVgPgvCW+GiQ8MKi/W7mmrjD/s95TUeYY9/D7lDx1pI/jdbZpEH5+JjuIMhiIBzw2C74HEI9Ogrm2KFDaD/odiP1LzwJQ8gP1Sy0ZN0BToMM93fL4HvqQ2FS4XNVhIAwuUnFWfLZixEJSxSFp/ognGV8QBbqmP2tPNUdZtfcz2UVJoNK9enK1lxL8HLxwFq/Igfr9rCDrcoHnPggCRyCBmEz3CmpnelmVSf8gRkox6ICO2jidGqymywW7YgDrRnciVge7yg/ZLGi4woqbMo6bs2kSMjDjg==  MIIFfTCCA2WgAwIBAgIBADANBgkqhkiG9w0BAQsFADBjMQswCQYDVQQGEwJESzETMBEGA1UEBwwKQ29wZW5oYWdlbjETMBEGA1UECgwKUGVubmVvIEFwUzEqMCgGA1UEAwwhUGVubmVvIFByb2R1Y3Rpb24gQ0EgU2lnbiBSb290IGcxMB4XDTIyMDUyMzEwMjEwMloXDTMyMDUyMDEwMjEwMlowYzELMAkGA1UEBhMCREsxEzARBgNVBAcMCkNvcGVuaGFnZW4xEzARBgNVBAoMClBlbm5lbyBBcFMxKjAoBgNVBAMMIVBlbm5lbyBQcm9kdWN0aW9uIENBIFNpZ24gUm9vdCBnMTCCAiIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggIPADCCAgoCggIBAKTQ1ryQGbiSUlwoiJRfN5r9e3n4aXSnQw4IXha36buKLl+Tg8iCDoUXLY5+WC8jhzaXx7C7G/7bweuKoI9XMe8IfXtQILr8YtT2D2zW/Frrl91XYVfkaishcE3aCLgRo8ZPC8rKNZ5Rb886jE62CENWP6RqA3XIspO3sq6aEjKeScBq0u3T6BYoc3xZrXWAErk5NyHL82/9QQv0Dh9WM0RcME5Y24QQxvNiQP5csk7OCXV+snvpyqIN9me/PITavwPJ/LvJGYan6fENgWj3GQ/cQyzVJ7enpjnSoavQIkXkj/TSSlRqT1Iu7JrL/k0hREFlExJRJnTEZTsa38Gy9qbgwI0GeUh7uE88249aFhBvvsSHNv+AyF44tXqvDUOFzwEux5LGLrufPUaiyxma5zT5GtODwxeAZzKPrcmw4zBlpNLT1MtAxDPJbDUVRjK02a2bbh0M9r5PyQh+EOlZN85lL0qEX28zeeVM5IkoaYHu+QYSIWod+UcY8WDsIq79rFKKQnjDtfMZrVdZeqMPUbPXR6Eaqdl7qmy7E4VS6Iyx+gBhYbPtHtNzl4dJdkgnCC7gPQUVrRKk8ILr/JqwapalQZVv23fkCFVSz2oY5a3RxFxYEiAt+3y+yDGzkiRWqXbu897fVc/ymUj7+asHMwgC0V3hDP+67RJ8OhTFCYTXAgMBAAGjPDA6MB0GA1UdDgQWBBQYoUFp+ObGV3lG0X1ZXqit2EkuQDAMBgNVHRMEBTADAQH/MAsGA1UdDwQEAwIBBjANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAEFwqCXBVKBEtvQP3qArEI268jdVA6ZROb2s6zomxM3Laja0QuJZzbCLUf5kNDnKABUzaqTDda3fqvAdAmM5ONwc1bw4LasdY2ZpspzsvKHb3q/PNIQhiSGKvHZXxpqhjgNuiKn+LziKUaNmGqRC5XyHBxfMfljUH5cOFaFbwxEzlsTtkqnnkmb/Y/6IrqMWh561JViKZ1tbsIn1XHqyBA1eJ9p6Pp/d+dQq0Bbm1FV7OOmQPV/yZUHZopCa4aZQHT3yNTeE2VBAnz8aU4SjU789qhmgvi23zLWu5KiSN2FBZJkniuQWj6RXkt/oyKUIHP7hxdGCo9ChtFaTtz43jA0UNJn3wNnRXRkoI2b/sNcuWu9X+DKl7SmDEt5w9+eJEjB30XLkHZG2vqs1JKadt1B5j+0cPHH4YxW5ry5PI3VJhUlakcteFxtFuzlma0PiMy0vikl8ZsxAAPBplNf5WT7s8x+3qAJ52I86DxYq0wMNkXNMmA5kquOS9AMhxJ6nz8b39nn963s0zHf7fJPMIcuapuRzc+l71n0tLn7L9MZpTjUDi8XvFQFhn6UPzmmDzgt5IAi8R9JWU3rOo2DtWbqxr99uSXr/IATVGUdu73mD6J82ONXHvY0qbF0yGp+c+9+TTURYU4ghv3OeNZ0R1V6c5t3sdnWI+fXrBvewfg0g=     2022-11-16T15:09:58.848Z     F4KsCVvvWGp5Za2ZstFXOVNliWM+Q28FCRUPx4UKo4w=  C=DK, L=Copenhagen, O=Penneo ApS, CN=Penneo Production CA Sign g1r0 648487866091489545407580563464143733326169768488     MIIMLgoBAKCCDCcwggwjBgkrBgEFBQcwAQEEggwUMIIMEDCBy6IWBBT0m9VnrBMDVsBh/ShmGp60uElAFhgPMjAyMjExMTYxNTEwMDBaMHsweTBNMAkGBSsOAwIaBQAEFF6SMIJCI/y3W1OxAM1u9gOGJPYoBBT0m9VnrBMDVsBh/ShmGp60uElAFgIUcZcznesZ+JqSZi15RPJpLLPcAiiAABgPMjAyMjExMTYxNTEwMDBaoBEYDzIwMjIxMTE2MTUxNTAwWqECMAChIzAhMB8GCSsGAQUFBzABAgQSBBDC2Ex5h2Qy+SC2s699iileMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQCsVuWJ9L10n0195LuMmmdIKOPK1aGE8KRZ7/9JEqSGz+D0jc1otCOayqnbm1Wez/H68Ij3bO4Md5aJ4C159JKEkh/Adf7QrWrWcaI+BYCo8XuPZ2yZSjbocyA0Ngoky3M6wSwaFVFl2iJTMaPD6lmCGZ5U2LpUCleyHrB3Sk7fYkLH8VLfKt5ZMTi6cLYG7dM6+3gqsr7kTdNnsIWrTfNTEKXTaXnRkZYuh5o9AO56vH15om+MO4m1T5D0fq0mmahFKLrv2+969VvOp+xBM/EYcquUxaBTmEpcRfNIizZy3dxq0LyA/qqkpNX+QwGFNaNWQY9cfOvjxIc1n58QI4zyoIIKKjCCCiYwggShMIICiaADAgECAgRii2DAMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMGMxCzAJBgNVBAYTAkRLMRMwEQYDVQQHDApDb3BlbmhhZ2VuMRMwEQYDVQQKDApQZW5uZW8gQXBTMSowKAYDVQQDDCFQZW5uZW8gUHJvZHVjdGlvbiBDQSBTaWduIFJvb3QgZzEwHhcNMjIwNTIzMTAyNDAzWhcNMjQwNTIyMTAyNDAzWjBgMQswCQYDVQQGEwJESzETMBEGA1UEBwwKQ29wZW5oYWdlbjETMBEGA1UECgwKUGVubmVvIEFwUzEnMCUGA1UEAwweUGVubmVvIFByb2R1Y3Rpb24gQ0EgU2lnbiBnMXIwMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAtRUmkIf5dyzoCqike/XazyviAASnwFk+53GgHeh//8Sr23EyefHvUncHmwCPF02xsD0kJj+k4yQzCAJbf1ywypUzgkDaqIFffiWIVFArUXn+QXTnrj60YGkQlWyfcUQ0jQQaZThnB1tV8J5HH8xptXdc8wK8RCOvUEZlvG168f1mXra6fKSJQ5YBK8w7dXcYP07Sh4LNSmrJGJhGI1VehtF9aOFppYhmZemNygHSfze5EswSYQRRKo7FkXfnrcleEdZRtyB/W/OOQOFkPfXAEX3Q/HgNStYcPd60mxGT472T1qGGI4I2B+EFmVjaYkedGVHsEUhjD+ifUx4oyMgk3QIDAQABo2AwXjAfBgNVHSMEGDAWgBQYoUFp+ObGV3lG0X1ZXqit2EkuQDAdBgNVHQ4EFgQU9JvVZ6wTA1bAYf0oZhqetLhJQBYwDwYDVR0TBAgwBgEB/wIBADALBgNVHQ8EBAMCAQYwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBAD45PoElv2wdFFiV4RUpmEk9wOA73Svc8H1QumRoHr+KRcOGoH4IPKMvfWiAYPls/oASn9zHpyYUqByWomnLS7GhLsVlHSmU5nSdP3pvFJHwOVDlcwHiD5nfbS7HfkVHzzYFPSgbzUUC7tut3fNYvvWfQurpJndcu3tN6ISxjYfevPDDk6ZCqYXYb88F32LcqsQEt39bIGSUzjd0RMUHFSuTW4ah9nmZSzx/L8EibgInRPvYnQirBBNn0beAI4XNps27/y6zukaxqlV5RiLI1c2Ca+sxZUi+eBdYANjxEcTL0rNWfk2T+gyr6BjsiTrlS+YoxDsKnQPqbrUQg7KS5NiLUq3/evAfBbhIeLTU7DkQXTUtHEg0QDczrwT7/1W8jgo8aaLYzVgW6ZkNWA+C8Jb4aJDwwqL9buaauMP+z3lNR5hj38PuUPHWkj+N1tmkQfn4mO4gyGIgHPDYLvgcQj06CubYoUNoP+h2I/UvPAlDyA/VLLRk3QFOgwz3d8vge+pDYVLhc1WEgDC5ScVZ8tmLEQlLFIWn+iCcZXxAFuqY/a081R1m19zPZRUmg0r16crWXEvwcvHAWr8iB+v2sIOtygec+CAJHIIGYTPcKamd6WZVJ/yBGSjHogI7aOJ0arKbLBbtiAOtGdyJWB7vKD9ksaLjCipsyjpuzaRIyMOOMIIFfTCCA2WgAwIBAgIBADANBgkqhkiG9w0BAQsFADBjMQswCQYDVQQGEwJESzETMBEGA1UEBwwKQ29wZW5oYWdlbjETMBEGA1UECgwKUGVubmVvIEFwUzEqMCgGA1UEAwwhUGVubmVvIFByb2R1Y3Rpb24gQ0EgU2lnbiBSb290IGcxMB4XDTIyMDUyMzEwMjEwMloXDTMyMDUyMDEwMjEwMlowYzELMAkGA1UEBhMCREsxEzARBgNVBAcMCkNvcGVuaGFnZW4xEzARBgNVBAoMClBlbm5lbyBBcFMxKjAoBgNVBAMMIVBlbm5lbyBQcm9kdWN0aW9uIENBIFNpZ24gUm9vdCBnMTCCAiIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggIPADCCAgoCggIBAKTQ1ryQGbiSUlwoiJRfN5r9e3n4aXSnQw4IXha36buKLl+Tg8iCDoUXLY5+WC8jhzaXx7C7G/7bweuKoI9XMe8IfXtQILr8YtT2D2zW/Frrl91XYVfkaishcE3aCLgRo8ZPC8rKNZ5Rb886jE62CENWP6RqA3XIspO3sq6aEjKeScBq0u3T6BYoc3xZrXWAErk5NyHL82/9QQv0Dh9WM0RcME5Y24QQxvNiQP5csk7OCXV+snvpyqIN9me/PITavwPJ/LvJGYan6fENgWj3GQ/cQyzVJ7enpjnSoavQIkXkj/TSSlRqT1Iu7JrL/k0hREFlExJRJnTEZTsa38Gy9qbgwI0GeUh7uE88249aFhBvvsSHNv+AyF44tXqvDUOFzwEux5LGLrufPUaiyxma5zT5GtODwxeAZzKPrcmw4zBlpNLT1MtAxDPJbDUVRjK02a2bbh0M9r5PyQh+EOlZN85lL0qEX28zeeVM5IkoaYHu+QYSIWod+UcY8WDsIq79rFKKQnjDtfMZrVdZeqMPUbPXR6Eaqdl7qmy7E4VS6Iyx+gBhYbPtHtNzl4dJdkgnCC7gPQUVrRKk8ILr/JqwapalQZVv23fkCFVSz2oY5a3RxFxYEiAt+3y+yDGzkiRWqXbu897fVc/ymUj7+asHMwgC0V3hDP+67RJ8OhTFCYTXAgMBAAGjPDA6MB0GA1UdDgQWBBQYoUFp+ObGV3lG0X1ZXqit2EkuQDAMBgNVHRMEBTADAQH/MAsGA1UdDwQEAwIBBjANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAEFwqCXBVKBEtvQP3qArEI268jdVA6ZROb2s6zomxM3Laja0QuJZzbCLUf5kNDnKABUzaqTDda3fqvAdAmM5ONwc1bw4LasdY2ZpspzsvKHb3q/PNIQhiSGKvHZXxpqhjgNuiKn+LziKUaNmGqRC5XyHBxfMfljUH5cOFaFbwxEzlsTtkqnnkmb/Y/6IrqMWh561JViKZ1tbsIn1XHqyBA1eJ9p6Pp/d+dQq0Bbm1FV7OOmQPV/yZUHZopCa4aZQHT3yNTeE2VBAnz8aU4SjU789qhmgvi23zLWu5KiSN2FBZJkniuQWj6RXkt/oyKUIHP7hxdGCo9ChtFaTtz43jA0UNJn3wNnRXRkoI2b/sNcuWu9X+DKl7SmDEt5w9+eJEjB30XLkHZG2vqs1JKadt1B5j+0cPHH4YxW5ry5PI3VJhUlakcteFxtFuzlma0PiMy0vikl8ZsxAAPBplNf5WT7s8x+3qAJ52I86DxYq0wMNkXNMmA5kquOS9AMhxJ6nz8b39nn963s0zHf7fJPMIcuapuRzc+l71n0tLn7L9MZpTjUDi8XvFQFhn6UPzmmDzgt5IAi8R9JWU3rOo2DtWbqxr99uSXr/IATVGUdu73mD6J82ONXHvY0qbF0yGp+c+9+TTURYU4ghv3OeNZ0R1V6c5t3sdnWI+fXrBvewfg0g=   MIIQoQYJKoZIhvcNAQcCoIIQkjCCEI4CAQMxDzANBglghkgBZQMEAgEFADCBmQYLKoZIhvcNAQkQAQSggYkEgYYwgYMCAQEGBgQAj2cBATAxMA0GCWCGSAFlAwQCAQUABCAjHAG2KmtNxaPuKfXW0ECM9tARS7oeptMat+R1OI6PfAIIFpjUDbbCSPwYDzIwMjIxMTE2MTUxMDAwWjADAgEBAgYBhID9YgOhGzAZBggrBgEFBQcBAwQNMAswCQYHBACBl14BAaCCDF0wggXUMIIDvKADAgECAggP73DIPImPzDANBgkqhkiG9w0BAQsFADCBpzELMAkGA1UEBhMCSVQxGjAYBgNVBGEMEVZBVElULTAyNzgwNDgwOTY0MRwwGgYDVQQKDBNJbnRlc2kgR3JvdXAgUy5wLkEuMSkwJwYDVQQLDCBRdWFsaWZpZWQgVHJ1c3QgU2VydmljZSBQcm92aWRlcjEzMDEGA1UEAwwqSW50ZXNpIEdyb3VwIEVVIFF1YWxpZmllZCBUaW1lLVN0YW1wIENBIEcyMB4XDTIyMDgyMjA4MTIyOFoXDTMzMTEyMjA4MTIyOFowYzElMCMGA1UEAwwcVGltZS1TdGFtcGluZyBBdXRob3JpdHkgVFNVMTEPMA0GA1UEBRMGMjAyMi0zMRwwGgYDVQQKDBNJbnRlc2kgR3JvdXAgUy5wLkEuMQswCQYDVQQGEwJJVDCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAM0cF8bMCFnGuHuCKI6Bst+fyA5pFaCJe7gSdl/l2CKShsIFPCoNlzkKAu9f1MV/+P6QfkyRehnBrWq1B1AtW/v7xBRoGLv3J+lIM6rSbSM3fbB0M+sS7T9U7DxQPrlQwAqIZv3ai2bV/m6LV+SAceCI7QJ+yHGHLXW3Bo+IZ7+XlwVTChuqBmViijQeYgZCr5VC6oXuxalJYd+2u6GPQ88/6CDYVkH/cCbO58MibcQeXpFBMH2iKex7NHg/q1+q01zvG/6d2Wf3pRz6LM43k6hdETui757XL8OL+PobQFpLwUFCQftecQ1NHSN917rhcBho26sub2G6IndhRTzvb0MCAwEAAaOCAUUwggFBMB0GA1UdDgQWBBQQdDi9iRlK/3v6ltLAnw7kQMm/sDAMBgNVHRMBAf8EAjAAMB8GA1UdIwQYMBaAFNNmy1p3EunsJ/EJcs6YsOc5ghQbMBgGCCsGAQUFBwEDBAwwCjAIBgYEAI5GAQEwZAYDVR0gBF0wWzAGBgQrTBAGMEcGDCsGAQQBgv5eAQEFATA3MDUGCCsGAQUFBwIBFilodHRwczovL3d3dy5pbnRlc2lncm91cC5jb20vZW4vZG9jdW1lbnRzLzAIBgYEAI9nAQEwSQYDVR0fBEIwQDA+oDygOoY4aHR0cDovL2NybC50aW1lNG1pbmQuY29tL0ludGVzaS9xdWFsaWZpZWR0aW1lc3RhbXBDQS5jcmwwDgYDVR0PAQH/BAQDAgeAMBYGA1UdJQEB/wQMMAoGCCsGAQUFBwMIMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQChvdpsqZ6//p5GtkyTnayPaBt6sMxbBjhadVx0bxAQOWrTXJYLOTpjKSSWm+NmplV9tkyc/yW8o8rdOg6wWr3Bn1DlKyxJIktlHlcAIN1/14ZU8/j1X25T5CY8MrVzjBKW3SmO/kux+475gR4PJDzAkMDog7uFH9+Gy96Zgl2qjrfu7ybQt4z7QwxJ5a4BHEn3woRWdgxnmnuPFlyzQLlt5XmqBMb5MfXoyxwzDPqCuOYWXguEEaxYezZHpJfaBLlv/spYYnWzOzT5ptI6yIY5/qo0kRMdRV+jPogwK1YYN4s1aNq9lzcqRaICEwWXhQs4O09Vr2427FkPY8dsk+OruoXkoGykXnrdGlPZr1sEnqnrof8hiye5anR1PwdYWY4W52O+RdX8ozQzXFtE4Km7m4jGAurwkTf77whFkHOMCrCWm0J2BFuUSyEgN4ob5vc4MYPEiqbF3VKE01X+aBhhQRunZ3+mQ3nUFMqd8hJ/oQj4xpu/+Ng9qtdPAv2GleFfM5NZdPVZ20vXmOM98swnebV2gtztyDqmAGxdeY0bAzov1qOtMCcWEXfZ9Kclylg5sL2VpAQqSs0YU9VH1qMywGcO1eaWI2NwlbJWqJKI5hgIw4ywP0PU+OGO/fnhhJYxQ3VaOtQ4wBUFVw+MZyQ4bJ4QWarTNwLyx2SWDASmmDCCBoEwggRpoAMCAQICCFcWniJBILumMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMIGnMQswCQYDVQQGEwJJVDEaMBgGA1UEYQwRVkFUSVQtMDI3ODA0ODA5NjQxHDAaBgNVBAoME0ludGVzaSBHcm91cCBTLnAuQS4xKTAnBgNVBAsMIFF1YWxpZmllZCBUcnVzdCBTZXJ2aWNlIFByb3ZpZGVyMTMwMQYDVQQDDCpJbnRlc2kgR3JvdXAgRVUgUXVhbGlmaWVkIFRpbWUtU3RhbXAgQ0EgRzIwHhcNMTcxMTIzMTAyMjQwWhcNMzcxMTE4MTAyMjQwWjCBpzELMAkGA1UEBhMCSVQxGjAYBgNVBGEMEVZBVElULTAyNzgwNDgwOTY0MRwwGgYDVQQKDBNJbnRlc2kgR3JvdXAgUy5wLkEuMSkwJwYDVQQLDCBRdWFsaWZpZWQgVHJ1c3QgU2VydmljZSBQcm92aWRlcjEzMDEGA1UEAwwqSW50ZXNpIEdyb3VwIEVVIFF1YWxpZmllZCBUaW1lLVN0YW1wIENBIEcyMIICIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKCAgEAtP4tZyol+Z5qAjMObquAQjz9KF/US23hurB/YQakgg4rTrgLHCBEG/1wptoWBDOfs58LjErNMNDbziwgY3hO+j1bhXryrYvYt+ZLkabkWLdAJhdhzztWO/tu5WjfW+Pp+jt7aztdnod+3cRFd+tdA/BMK+EnjYmoh1PrmpuzBWYRBfTy2dxu+EAjENnqNomy9hpNQxgu7iKkR+krFt+C00QJFaC25sIYjeSQGqW6+Dnw1AJVQZayYnKVtMHyO5r4LnNnCUzuNr6TciZgWjU/dfUl2DU/vLZeo/ItcVT7EuVEudtxIhlMpeCYMyac5OujJC/927cvg8q3v8pjHV74R134O5Zp74dU6ZBKyJJ4azjyVlhgI/k4Ki2O5vlJoExn2ZMxTbRtV+uifwJn7MnIM63SA4envLNIEflw9vUrVWqxnjmwNLYpM+hgt+SAmos2VNq+XKVRS4LVRoPw1kRSw2R8Ui9OfyFjkcu76GJ+CPPJiKxf/5p37ge1JDEyjXDTgkoKW4UJTkKjHGrN+nzFDhdfteGi+FcJD+SBiXyUc7yDWVcyOTTKjN0tlZ+s5ap8rMeLFe9x3wEABe9inK5Uqz3jvHvvDau11kyldb0+etj/di0h4nhD2jFUd/QvNTrvzj5s7eq8NqpslKpb5r/x4TdQ5lc8swPiFdqjXBw/GaUCAwEAAaOBrjCBqzAdBgNVHQ4EFgQU02bLWncS6ewn8Qlyzpiw5zmCFBswDwYDVR0TAQH/BAUwAwEB/zAfBgNVHSMEGDAWgBTTZstadxLp7CfxCXLOmLDnOYIUGzBIBgNVHSAEQTA/MD0GBFUdIAAwNTAzBggrBgEFBQcCARYnaHR0cDovL3d3dy5pbnRlc2lncm91cC5jb20vZW4vZG9jdW1lbnRzMA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAFmSuPU8IvR/DpEN4jU5ESdTZcq2Bnuy0z3aSHVV1Gc1Clzong4SpOIzSVqz/CeZ6Yeef/k2b6vmjhlBucq9W9ruXYjTnsHuOMFyGSaQWQylG8Yf83T9feTnQlFIP6Y1j8U5oqt/Ky0nCPAMpkrpxyJe3+XQbtkTZXM3Sa1oMRP1L5FS2ydiFMNZk9NyDbysNYY1EP7MZqpuP8SYzMwA/7rWy//nY8hP0xLpxImn0pY92GzhRFx0kjWw3ItM1XI6+/CKIqUkBuYzg9aMzEEgtxpNorpgxG1MizqCEHWP+coVUACSLZsMf20REKHR1sOvzkYwg9OMQQ6W5VE1qlyEnm93O9AMJVVabqEBDtLPxRAI8dpL8jEYum1qkpbmYno8rNr21gQApsAnyl9SxqPRHqtd3+SaH3R/0qGleyNakRwT1nexjQoW4X9BueO5lgW/gvRXFQ4B8sW5+dKm3jis3qqNV7wUcHyM1uDKiaP62wCMwrF3Qs+OJ8s0602zE4sOf+m0PBSNALoOvrZvPat2RXzpkpMMz4GD4FHqSP0e4jysnA3yNQJp2aGaun95AVII1eEsaCgb7bumGhpA18GsIb3EnuwFmg6DX4fqaOKn/cgbIC24y/E56Np/dUxtx9OtXg1ObzAgBY7A5d5cmRq4cEyUCtqEynjl6w0ExQb66YtoxggN5MIIDdQIBATCBtDCBpzELMAkGA1UEBhMCSVQxGjAYBgNVBGEMEVZBVElULTAyNzgwNDgwOTY0MRwwGgYDVQQKDBNJbnRlc2kgR3JvdXAgUy5wLkEuMSkwJwYDVQQLDCBRdWFsaWZpZWQgVHJ1c3QgU2VydmljZSBQcm92aWRlcjEzMDEGA1UEAwwqSW50ZXNpIEdyb3VwIEVVIFF1YWxpZmllZCBUaW1lLVN0YW1wIENBIEcyAggP73DIPImPzDANBglghkgBZQMEAgEFAKCCAZUwGgYJKoZIhvcNAQkDMQ0GCyqGSIb3DQEJEAEEMBwGCSqGSIb3DQEJBTEPFw0yMjExMTYxNTEwMDBaMC0GCSqGSIb3DQEJNDEgMB4wDQYJYIZIAWUDBAIBBQChDQYJKoZIhvcNAQEBBQAwLwYJKoZIhvcNAQkEMSIEIOvCA0GAVkaclhanuvnNXhIpSFCS7+xGO/v3/ZnpWGvWMIH4BgsqhkiG9w0BCRACLzGB6DCB5TCB4jCB3wQgukVzTzkivtsuhLleTRFIc4Mt13JBUniGKLOOdWI6xnIwgbowga2kgaowgacxCzAJBgNVBAYTAklUMRowGAYDVQRhDBFWQVRJVC0wMjc4MDQ4MDk2NDEcMBoGA1UECgwTSW50ZXNpIEdyb3VwIFMucC5BLjEpMCcGA1UECwwgUXVhbGlmaWVkIFRydXN0IFNlcnZpY2UgUHJvdmlkZXIxMzAxBgNVBAMMKkludGVzaSBHcm91cCBFVSBRdWFsaWZpZWQgVGltZS1TdGFtcCBDQSBHMgIID+9wyDyJj8wwDQYJKoZIhvcNAQEBBQAEggEAI5QhTMLbBF0VM7VqHk14l/ofd7IB1vfUTagQFkIjmxE+u/IcsuR7iWlbkHwIMvDl33dhnhta+R6p8x8cyiN0zVTIpEwUk5bcdTfqes7PuG6vgFsMEUGK2B9ttu09rJwdnbNyk6j9o0WHruF/vfC7YbuOQY/jDqggKLeaXf8Rix4kvbl/2LOUDYTLonlsaaJ3V0HGnoO0yMLmfDfrrd/ylHeYgcaaCKKTLIxdpYf+7CMhjrGdCxmT2F8taWzxa3CCDJGrrSGfPYZZ7GvwR6qHs7GXjJMpaBX/9ZKNudqCGSd3G/pkS3D3HwcrrkzEpmPmYhfOCc57uRBLGDMR9yQAbg==


         YRovWBO/pJ+USJ/d3l1Rv2O9gZab0tAH+f7xWqsYF8s=   O36P5TFk0GoVuaIsI7Qki6ezaguvDp1RIMOUFULSbug= MHP//sboIdkj7CyFiE6cYHmF4hNzzf6U7s2Rsb3N/cZ+YfAx/j8cJTABW8EqEZoIrFQk/wmuAWwOArqhLAG0pVOA8kac0WTC7YghBVtCnNSwYxkVlZ7BRuus7W6mtJ08yiKkSVCFrNESN0amDqmQUOteFIUvekcmuOFWDYZ8bNX1cEw8hTxU2ijpbU/q+HdpTBfSu31kzwuVUROrpHMcU4Rn0VnWG6QxZS+2l2WydZ6Vdh3Wq1Y4qwQ+CNwPRqD2X3SVV9Kq7rym83xP2ljyxWYNyA6QlJCSw/a6M2O+ZU405KOxK3co71wjur6kQG+F66SIIOANoLst04/KjnzDGUKLys8cxbBiRP9UxCv1t/SB9pbFlbr51Rx9pLnJ4zjKCsIvpwYwCCvineBy1z+wpuITzDT3JxpSmkdUJgByrDmP/ef5rbyxaCWbamUTXFjriQsa1Kncll4aOJE9Em4Nnyg71Yer7eudH81d7uHpaxWWBkeVnONK/Nh07dArznwZc/cj3PTyYhztVJNGDJvcYZirzMfh0JObHib96XMIFNK8OBIBZdmrt/1hjzo7OFZ1YGjqtT4w0Of/j1rwM6PouOdJk8FZccRthg85QNo3mf5JeL7lQwSPNYpfF8JljBwcmBpfSH9negiET+fUsWyAUjmor9zIVBvnoH3Zocuj9BI=    0sYleQ9Td1pC1y0ukr0HXdMj9uchYPvl6koB6UhAI67Fwi2eMJe9FBSNjh1+M4SnsL/n6aUDNaX7prNqjNayXefWRXeZ1UMSEUAMb4V+wHxoNw2eHNMMEEGO9r2TldesHs76z9Rrlre0FKYd26JUulWQryz8yKgQPdSrHrUgSXhPc/W0B6kLG9yXFGbzBJHBHWrKlIif/bdFhW/k9loJGJWckv5+dwCe47baTbSgoky8uMjDx57xnrfVRE74kYtdI70KdXTB13O20Iwbh2DAOONNjPpV8BvNj+TAevf6hhO8sxHe2eGSMVbHugBwRWBfvKv2rN5is9OYDp/nI6usOskzUWyV9F/Ntb76b9nYPx3ntbBwkWk4znK4J5jXY38Saob5IAsMJW10iyNPjQGgMTE8gMmok7h3ypOzKoFLq1GNgQeEU2odmYb5maFXqIYymXie/pVa1gNmo1JaGBGrGqxFtNmebZpbrOBA9Gj2Ml9w+EfsT0SGDF6WHJQI4UPhdQolSTcefIWv54DRAIoqEZ1AYytBmleTsYa79kq+EdtENkC+XjiUj5cmT/wsb89qmp5sAaXwmPk7tNPC6GFfGvqegzEiBM9p+Xp2IX2yKz9E4ZvgJNRT+/zsAv4wEn1k10EWPoZo0xFa/cH5L+h7frPu7G9GEhF2ZUT+qudW//8= AQAB  MIIE/zCCA+egAwIBAgIVAIHGVTvecAW/cwb9YGXBMKw6VCOFMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMGAxCzAJBgNVBAYTAkRLMRMwEQYDVQQHDApDb3BlbmhhZ2VuMRMwEQYDVQQKDApQZW5uZW8gQXBTMScwJQYDVQQDDB5QZW5uZW8gUHJvZHVjdGlvbiBDQSBTaWduIGcxcjAwHhcNMjIxMTE2MTYzMDUxWhcNMjIxMTE2MTYzNTUxWjBjMWEwFwYEaYvNcAwPTUFZVk9SIExVTkRCRVJHMB4GBGmLzW8MFnNlX2JhbmtpZDoxOTQ3MDUwMTE2NDMwJgYEaYvNbgweaHR0cHM6Ly93d3cuaWRlbnQubmV0cy5ldS9vaWRjMIICIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKCAgEA0sYleQ9Td1pC1y0ukr0HXdMj9uchYPvl6koB6UhAI67Fwi2eMJe9FBSNjh1+M4SnsL/n6aUDNaX7prNqjNayXefWRXeZ1UMSEUAMb4V+wHxoNw2eHNMMEEGO9r2TldesHs76z9Rrlre0FKYd26JUulWQryz8yKgQPdSrHrUgSXhPc/W0B6kLG9yXFGbzBJHBHWrKlIif/bdFhW/k9loJGJWckv5+dwCe47baTbSgoky8uMjDx57xnrfVRE74kYtdI70KdXTB13O20Iwbh2DAOONNjPpV8BvNj+TAevf6hhO8sxHe2eGSMVbHugBwRWBfvKv2rN5is9OYDp/nI6usOskzUWyV9F/Ntb76b9nYPx3ntbBwkWk4znK4J5jXY38Saob5IAsMJW10iyNPjQGgMTE8gMmok7h3ypOzKoFLq1GNgQeEU2odmYb5maFXqIYymXie/pVa1gNmo1JaGBGrGqxFtNmebZpbrOBA9Gj2Ml9w+EfsT0SGDF6WHJQI4UPhdQolSTcefIWv54DRAIoqEZ1AYytBmleTsYa79kq+EdtENkC+XjiUj5cmT/wsb89qmp5sAaXwmPk7tNPC6GFfGvqegzEiBM9p+Xp2IX2yKz9E4ZvgJNRT+/zsAv4wEn1k10EWPoZo0xFa/cH5L+h7frPu7G9GEhF2ZUT+qudW//8CAwEAAaOBrDCBqTAdBgNVHQ4EFgQUj8MzB426cNnJsj2nzWinYFM4G28wHwYDVR0jBBgwFoAU9JvVZ6wTA1bAYf0oZhqetLhJQBYwSQYIKwYBBQUHAQEEPTA7MDkGCCsGAQUFBzABhi1odHRwczovL2FwcC5wZW5uZW8uY29tL29wZW5pZC1jYS92MC9vY3NwL2xlYWYwDAYDVR0TAQH/BAIwADAOBgNVHQ8BAf8EBAMCBsAwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBAGn4gGlo2DxC/5tzTuk0EJJ5xUt9KOlyQBVWJWJoN46iN6rfnEyR67UFaxwhIZNFoQiHivk7nZW4q3L41re5bk7nF/V6As4orGELpEDMTj1/xmeMJ2rcwrTw2RRJIOIPqfcUgjNB4FReuLeesHPCcHinVd/BeNPaPOkUn1S8Zpxx0t63tU/ZUEuyCITUdTEWEN1fjdOI7QHb5PU74LK5+Er/ZgznCzViICyos1QkJwjjNToOZf2ZqJa3EFFKritOa/u1fxk9hB3RwmeHNA+XXH1rsrUB2gxy74smmAnhgCazW2+s+7SsVcTzJegMVjdEzjHUyjgdPFOBsNpQ6Nz/kpw=  MIIEoTCCAomgAwIBAgIEYotgwDANBgkqhkiG9w0BAQsFADBjMQswCQYDVQQGEwJESzETMBEGA1UEBwwKQ29wZW5oYWdlbjETMBEGA1UECgwKUGVubmVvIEFwUzEqMCgGA1UEAwwhUGVubmVvIFByb2R1Y3Rpb24gQ0EgU2lnbiBSb290IGcxMB4XDTIyMDUyMzEwMjQwM1oXDTI0MDUyMjEwMjQwM1owYDELMAkGA1UEBhMCREsxEzARBgNVBAcMCkNvcGVuaGFnZW4xEzARBgNVBAoMClBlbm5lbyBBcFMxJzAlBgNVBAMMHlBlbm5lbyBQcm9kdWN0aW9uIENBIFNpZ24gZzFyMDCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBALUVJpCH+Xcs6AqopHv12s8r4gAEp8BZPudxoB3of//Eq9txMnnx71J3B5sAjxdNsbA9JCY/pOMkMwgCW39csMqVM4JA2qiBX34liFRQK1F5/kF0564+tGBpEJVsn3FENI0EGmU4ZwdbVfCeRx/MabV3XPMCvEQjr1BGZbxtevH9Zl62unykiUOWASvMO3V3GD9O0oeCzUpqyRiYRiNVXobRfWjhaaWIZmXpjcoB0n83uRLMEmEEUSqOxZF3563JXhHWUbcgf1vzjkDhZD31wBF90Px4DUrWHD3etJsRk+O9k9ahhiOCNgfhBZlY2mJHnRlR7BFIYw/on1MeKMjIJN0CAwEAAaNgMF4wHwYDVR0jBBgwFoAUGKFBafjmxld5RtF9WV6ordhJLkAwHQYDVR0OBBYEFPSb1WesEwNWwGH9KGYanrS4SUAWMA8GA1UdEwQIMAYBAf8CAQAwCwYDVR0PBAQDAgEGMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQA+OT6BJb9sHRRYleEVKZhJPcDgO90r3PB9ULpkaB6/ikXDhqB+CDyjL31ogGD5bP6AEp/cx6cmFKgclqJpy0uxoS7FZR0plOZ0nT96bxSR8DlQ5XMB4g+Z320ux35FR882BT0oG81FAu7brd3zWL71n0Lq6SZ3XLt7TeiEsY2H3rzww5OmQqmF2G/PBd9i3KrEBLd/WyBklM43dETFBxUrk1uGofZ5mUs8fy/BIm4CJ0T72J0IqwQTZ9G3gCOFzabNu/8us7pGsapVeUYiyNXNgmvrMWVIvngXWADY8RHEy9KzVn5Nk/oMq+gY7Ik65UvmKMQ7Cp0D6m61EIOykuTYi1Kt/3rwHwW4SHi01Ow5EF01LRxINEA3M68E+/9VvI4KPGmi2M1YFumZDVgPgvCW+GiQ8MKi/W7mmrjD/s95TUeYY9/D7lDx1pI/jdbZpEH5+JjuIMhiIBzw2C74HEI9Ogrm2KFDaD/odiP1LzwJQ8gP1Sy0ZN0BToMM93fL4HvqQ2FS4XNVhIAwuUnFWfLZixEJSxSFp/ognGV8QBbqmP2tPNUdZtfcz2UVJoNK9enK1lxL8HLxwFq/Igfr9rCDrcoHnPggCRyCBmEz3CmpnelmVSf8gRkox6ICO2jidGqymywW7YgDrRnciVge7yg/ZLGi4woqbMo6bs2kSMjDjg==  MIIFfTCCA2WgAwIBAgIBADANBgkqhkiG9w0BAQsFADBjMQswCQYDVQQGEwJESzETMBEGA1UEBwwKQ29wZW5oYWdlbjETMBEGA1UECgwKUGVubmVvIEFwUzEqMCgGA1UEAwwhUGVubmVvIFByb2R1Y3Rpb24gQ0EgU2lnbiBSb290IGcxMB4XDTIyMDUyMzEwMjEwMloXDTMyMDUyMDEwMjEwMlowYzELMAkGA1UEBhMCREsxEzARBgNVBAcMCkNvcGVuaGFnZW4xEzARBgNVBAoMClBlbm5lbyBBcFMxKjAoBgNVBAMMIVBlbm5lbyBQcm9kdWN0aW9uIENBIFNpZ24gUm9vdCBnMTCCAiIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggIPADCCAgoCggIBAKTQ1ryQGbiSUlwoiJRfN5r9e3n4aXSnQw4IXha36buKLl+Tg8iCDoUXLY5+WC8jhzaXx7C7G/7bweuKoI9XMe8IfXtQILr8YtT2D2zW/Frrl91XYVfkaishcE3aCLgRo8ZPC8rKNZ5Rb886jE62CENWP6RqA3XIspO3sq6aEjKeScBq0u3T6BYoc3xZrXWAErk5NyHL82/9QQv0Dh9WM0RcME5Y24QQxvNiQP5csk7OCXV+snvpyqIN9me/PITavwPJ/LvJGYan6fENgWj3GQ/cQyzVJ7enpjnSoavQIkXkj/TSSlRqT1Iu7JrL/k0hREFlExJRJnTEZTsa38Gy9qbgwI0GeUh7uE88249aFhBvvsSHNv+AyF44tXqvDUOFzwEux5LGLrufPUaiyxma5zT5GtODwxeAZzKPrcmw4zBlpNLT1MtAxDPJbDUVRjK02a2bbh0M9r5PyQh+EOlZN85lL0qEX28zeeVM5IkoaYHu+QYSIWod+UcY8WDsIq79rFKKQnjDtfMZrVdZeqMPUbPXR6Eaqdl7qmy7E4VS6Iyx+gBhYbPtHtNzl4dJdkgnCC7gPQUVrRKk8ILr/JqwapalQZVv23fkCFVSz2oY5a3RxFxYEiAt+3y+yDGzkiRWqXbu897fVc/ymUj7+asHMwgC0V3hDP+67RJ8OhTFCYTXAgMBAAGjPDA6MB0GA1UdDgQWBBQYoUFp+ObGV3lG0X1ZXqit2EkuQDAMBgNVHRMEBTADAQH/MAsGA1UdDwQEAwIBBjANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAEFwqCXBVKBEtvQP3qArEI268jdVA6ZROb2s6zomxM3Laja0QuJZzbCLUf5kNDnKABUzaqTDda3fqvAdAmM5ONwc1bw4LasdY2ZpspzsvKHb3q/PNIQhiSGKvHZXxpqhjgNuiKn+LziKUaNmGqRC5XyHBxfMfljUH5cOFaFbwxEzlsTtkqnnkmb/Y/6IrqMWh561JViKZ1tbsIn1XHqyBA1eJ9p6Pp/d+dQq0Bbm1FV7OOmQPV/yZUHZopCa4aZQHT3yNTeE2VBAnz8aU4SjU789qhmgvi23zLWu5KiSN2FBZJkniuQWj6RXkt/oyKUIHP7hxdGCo9ChtFaTtz43jA0UNJn3wNnRXRkoI2b/sNcuWu9X+DKl7SmDEt5w9+eJEjB30XLkHZG2vqs1JKadt1B5j+0cPHH4YxW5ry5PI3VJhUlakcteFxtFuzlma0PiMy0vikl8ZsxAAPBplNf5WT7s8x+3qAJ52I86DxYq0wMNkXNMmA5kquOS9AMhxJ6nz8b39nn963s0zHf7fJPMIcuapuRzc+l71n0tLn7L9MZpTjUDi8XvFQFhn6UPzmmDzgt5IAi8R9JWU3rOo2DtWbqxr99uSXr/IATVGUdu73mD6J82ONXHvY0qbF0yGp+c+9+TTURYU4ghv3OeNZ0R1V6c5t3sdnWI+fXrBvewfg0g=     2022-11-16T16:31:03.579Z     oBQGUCrEhAtb4w1QAMSfpRtCApuhZYME408WoBj0HBE=  C=DK, L=Copenhagen, O=Penneo ApS, CN=Penneo Production CA Sign g1r0 740882781902218478857067449007676765735908287365     MIIMLwoBAKCCDCgwggwkBgkrBgEFBQcwAQEEggwVMIIMETCBzKIWBBT0m9VnrBMDVsBh/ShmGp60uElAFhgPMjAyMjExMTYxNjMxMDRaMHwwejBOMAkGBSsOAwIaBQAEFF6SMIJCI/y3W1OxAM1u9gOGJPYoBBT0m9VnrBMDVsBh/ShmGp60uElAFgIVAIHGVTvecAW/cwb9YGXBMKw6VCOFgAAYDzIwMjIxMTE2MTYzMTA0WqARGA8yMDIyMTExNjE2MzYwNFqhAjAAoSMwITAfBgkrBgEFBQcwAQIEEgQQZIbSRfvrUFtTMM96TFv8rTANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEAKc7rApe0VIFfMfDhQl7ixuNPTSeHYC0hf+NYoeSLF7ncj20f24nCY9hUccsqs1V9qvsKNKPufZEeAh/GW5617NeUzzRyRA16f4jUoq9nIu8K3yNRFgnYW0GFrLrMhGfSZacuv0NNZq1psOxEvyoxD1rygC1NJUJFszSbpWi+E97NxyCcqpeJ9cXidApf8wsezvLIBkxpaOsEeKrb2gxKKHWqjHBZQTLvYoAdgZlQVdbCM5cjOegqxu3Agen8gXlka/WB4t6F7CjumEn9XkQCE3yiJONxfnjRILjiTGvayE4ftr+Jz1Z57u7C48XnqXxAJryeYs7HfsTLFGQwaR+kzqCCCiowggomMIIEoTCCAomgAwIBAgIEYotgwDANBgkqhkiG9w0BAQsFADBjMQswCQYDVQQGEwJESzETMBEGA1UEBwwKQ29wZW5oYWdlbjETMBEGA1UECgwKUGVubmVvIEFwUzEqMCgGA1UEAwwhUGVubmVvIFByb2R1Y3Rpb24gQ0EgU2lnbiBSb290IGcxMB4XDTIyMDUyMzEwMjQwM1oXDTI0MDUyMjEwMjQwM1owYDELMAkGA1UEBhMCREsxEzARBgNVBAcMCkNvcGVuaGFnZW4xEzARBgNVBAoMClBlbm5lbyBBcFMxJzAlBgNVBAMMHlBlbm5lbyBQcm9kdWN0aW9uIENBIFNpZ24gZzFyMDCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBALUVJpCH+Xcs6AqopHv12s8r4gAEp8BZPudxoB3of//Eq9txMnnx71J3B5sAjxdNsbA9JCY/pOMkMwgCW39csMqVM4JA2qiBX34liFRQK1F5/kF0564+tGBpEJVsn3FENI0EGmU4ZwdbVfCeRx/MabV3XPMCvEQjr1BGZbxtevH9Zl62unykiUOWASvMO3V3GD9O0oeCzUpqyRiYRiNVXobRfWjhaaWIZmXpjcoB0n83uRLMEmEEUSqOxZF3563JXhHWUbcgf1vzjkDhZD31wBF90Px4DUrWHD3etJsRk+O9k9ahhiOCNgfhBZlY2mJHnRlR7BFIYw/on1MeKMjIJN0CAwEAAaNgMF4wHwYDVR0jBBgwFoAUGKFBafjmxld5RtF9WV6ordhJLkAwHQYDVR0OBBYEFPSb1WesEwNWwGH9KGYanrS4SUAWMA8GA1UdEwQIMAYBAf8CAQAwCwYDVR0PBAQDAgEGMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQA+OT6BJb9sHRRYleEVKZhJPcDgO90r3PB9ULpkaB6/ikXDhqB+CDyjL31ogGD5bP6AEp/cx6cmFKgclqJpy0uxoS7FZR0plOZ0nT96bxSR8DlQ5XMB4g+Z320ux35FR882BT0oG81FAu7brd3zWL71n0Lq6SZ3XLt7TeiEsY2H3rzww5OmQqmF2G/PBd9i3KrEBLd/WyBklM43dETFBxUrk1uGofZ5mUs8fy/BIm4CJ0T72J0IqwQTZ9G3gCOFzabNu/8us7pGsapVeUYiyNXNgmvrMWVIvngXWADY8RHEy9KzVn5Nk/oMq+gY7Ik65UvmKMQ7Cp0D6m61EIOykuTYi1Kt/3rwHwW4SHi01Ow5EF01LRxINEA3M68E+/9VvI4KPGmi2M1YFumZDVgPgvCW+GiQ8MKi/W7mmrjD/s95TUeYY9/D7lDx1pI/jdbZpEH5+JjuIMhiIBzw2C74HEI9Ogrm2KFDaD/odiP1LzwJQ8gP1Sy0ZN0BToMM93fL4HvqQ2FS4XNVhIAwuUnFWfLZixEJSxSFp/ognGV8QBbqmP2tPNUdZtfcz2UVJoNK9enK1lxL8HLxwFq/Igfr9rCDrcoHnPggCRyCBmEz3CmpnelmVSf8gRkox6ICO2jidGqymywW7YgDrRnciVge7yg/ZLGi4woqbMo6bs2kSMjDjjCCBX0wggNloAMCAQICAQAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwYzELMAkGA1UEBhMCREsxEzARBgNVBAcMCkNvcGVuaGFnZW4xEzARBgNVBAoMClBlbm5lbyBBcFMxKjAoBgNVBAMMIVBlbm5lbyBQcm9kdWN0aW9uIENBIFNpZ24gUm9vdCBnMTAeFw0yMjA1MjMxMDIxMDJaFw0zMjA1MjAxMDIxMDJaMGMxCzAJBgNVBAYTAkRLMRMwEQYDVQQHDApDb3BlbmhhZ2VuMRMwEQYDVQQKDApQZW5uZW8gQXBTMSowKAYDVQQDDCFQZW5uZW8gUHJvZHVjdGlvbiBDQSBTaWduIFJvb3QgZzEwggIiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4ICDwAwggIKAoICAQCk0Na8kBm4klJcKIiUXzea/Xt5+Gl0p0MOCF4Wt+m7ii5fk4PIgg6FFy2OflgvI4c2l8ewuxv+28HriqCPVzHvCH17UCC6/GLU9g9s1vxa65fdV2FX5GorIXBN2gi4EaPGTwvKyjWeUW/POoxOtghDVj+kagN1yLKTt7KumhIynknAatLt0+gWKHN8Wa11gBK5OTchy/Nv/UEL9A4fVjNEXDBOWNuEEMbzYkD+XLJOzgl1frJ76cqiDfZnvzyE2r8Dyfy7yRmGp+nxDYFo9xkP3EMs1Se3p6Y50qGr0CJF5I/00kpUak9SLuyay/5NIURBZRMSUSZ0xGU7Gt/Bsvam4MCNBnlIe7hPPNuPWhYQb77Ehzb/gMheOLV6rw1Dhc8BLseSxi67nz1GossZmuc0+RrTg8MXgGcyj63JsOMwZaTS09TLQMQzyWw1FUYytNmtm24dDPa+T8kIfhDpWTfOZS9KhF9vM3nlTOSJKGmB7vkGEiFqHflHGPFg7CKu/axSikJ4w7XzGa1XWXqjD1Gz10ehGqnZe6psuxOFUuiMsfoAYWGz7R7Tc5eHSXZIJwgu4D0FFa0SpPCC6/yasGqWpUGVb9t35AhVUs9qGOWt0cRcWBIgLft8vsgxs5IkVql27vPe31XP8plI+/mrBzMIAtFd4Qz/uu0SfDoUxQmE1wIDAQABozwwOjAdBgNVHQ4EFgQUGKFBafjmxld5RtF9WV6ordhJLkAwDAYDVR0TBAUwAwEB/zALBgNVHQ8EBAMCAQYwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBABBcKglwVSgRLb0D96gKxCNuvI3VQOmUTm9rOs6JsTNy2o2tELiWc2wi1H+ZDQ5ygAVM2qkw3Wt36rwHQJjOTjcHNW8OC2rHWNmabKc7Lyh296vzzSEIYkhirx2V8aaoY4Dboip/i84ilGjZhqkQuV8hwcXzH5Y1B+XDhWhW8MRM5bE7ZKp55Jm/2P+iK6jFoeetSVYimdbW7CJ9Vx6sgQNXifaej6f3fnUKtAW5tRVezjpkD1f8mVB2aKQmuGmUB098jU3hNlQQJ8/GlOEo1O/PaoZoL4tt8y1ruSokjdhQWSZJ4rkFo+kV5Lf6MilCBz+4cXRgqPQobRWk7c+N4wNFDSZ98DZ0V0ZKCNm/7DXLlrvV/gype0pgxLecPfniRIwd9Fy5B2Rtr6rNSSmnbdQeY/tHDxx+GMVua8uTyN1SYVJWpHLXhcbRbs5ZmtD4jMtL4pJfGbMQADwaZTX+Vk+7PMft6gCediPOg8WKtMDDZFzTJgOZKrjkvQDIcSep8/G9/Z5/et7NMx3+3yTzCHLmqbkc3Ppe9Z9LS5+y/TGaU41A4vF7xUBYZ+lD85pg84LeSAIvEfSVlN6zqNg7Vm6sa/fbkl6/yAE1RlHbu95g+ifNjjVx72NKmxdMhqfnPvfk01EWFOIIb9znjWdEdVenObd7HZ1iPn16wb3sH4NI   MIIQoQYJKoZIhvcNAQcCoIIQkjCCEI4CAQMxDzANBglghkgBZQMEAgEFADCBmQYLKoZIhvcNAQkQAQSggYkEgYYwgYMCAQEGBgQAj2cBATAxMA0GCWCGSAFlAwQCAQUABCAgqKKq3VhsnOIFYBN3sKsm9BsEfvYE3zlxQ/Rnk9mMLQIIXBcoaljJ22gYDzIwMjIxMTE2MTYzMTA1WjADAgEBAgYBhIFHnSuhGzAZBggrBgEFBQcBAwQNMAswCQYHBACBl14BAaCCDF0wggXUMIIDvKADAgECAggP73DIPImPzDANBgkqhkiG9w0BAQsFADCBpzELMAkGA1UEBhMCSVQxGjAYBgNVBGEMEVZBVElULTAyNzgwNDgwOTY0MRwwGgYDVQQKDBNJbnRlc2kgR3JvdXAgUy5wLkEuMSkwJwYDVQQLDCBRdWFsaWZpZWQgVHJ1c3QgU2VydmljZSBQcm92aWRlcjEzMDEGA1UEAwwqSW50ZXNpIEdyb3VwIEVVIFF1YWxpZmllZCBUaW1lLVN0YW1wIENBIEcyMB4XDTIyMDgyMjA4MTIyOFoXDTMzMTEyMjA4MTIyOFowYzElMCMGA1UEAwwcVGltZS1TdGFtcGluZyBBdXRob3JpdHkgVFNVMTEPMA0GA1UEBRMGMjAyMi0zMRwwGgYDVQQKDBNJbnRlc2kgR3JvdXAgUy5wLkEuMQswCQYDVQQGEwJJVDCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAM0cF8bMCFnGuHuCKI6Bst+fyA5pFaCJe7gSdl/l2CKShsIFPCoNlzkKAu9f1MV/+P6QfkyRehnBrWq1B1AtW/v7xBRoGLv3J+lIM6rSbSM3fbB0M+sS7T9U7DxQPrlQwAqIZv3ai2bV/m6LV+SAceCI7QJ+yHGHLXW3Bo+IZ7+XlwVTChuqBmViijQeYgZCr5VC6oXuxalJYd+2u6GPQ88/6CDYVkH/cCbO58MibcQeXpFBMH2iKex7NHg/q1+q01zvG/6d2Wf3pRz6LM43k6hdETui757XL8OL+PobQFpLwUFCQftecQ1NHSN917rhcBho26sub2G6IndhRTzvb0MCAwEAAaOCAUUwggFBMB0GA1UdDgQWBBQQdDi9iRlK/3v6ltLAnw7kQMm/sDAMBgNVHRMBAf8EAjAAMB8GA1UdIwQYMBaAFNNmy1p3EunsJ/EJcs6YsOc5ghQbMBgGCCsGAQUFBwEDBAwwCjAIBgYEAI5GAQEwZAYDVR0gBF0wWzAGBgQrTBAGMEcGDCsGAQQBgv5eAQEFATA3MDUGCCsGAQUFBwIBFilodHRwczovL3d3dy5pbnRlc2lncm91cC5jb20vZW4vZG9jdW1lbnRzLzAIBgYEAI9nAQEwSQYDVR0fBEIwQDA+oDygOoY4aHR0cDovL2NybC50aW1lNG1pbmQuY29tL0ludGVzaS9xdWFsaWZpZWR0aW1lc3RhbXBDQS5jcmwwDgYDVR0PAQH/BAQDAgeAMBYGA1UdJQEB/wQMMAoGCCsGAQUFBwMIMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQChvdpsqZ6//p5GtkyTnayPaBt6sMxbBjhadVx0bxAQOWrTXJYLOTpjKSSWm+NmplV9tkyc/yW8o8rdOg6wWr3Bn1DlKyxJIktlHlcAIN1/14ZU8/j1X25T5CY8MrVzjBKW3SmO/kux+475gR4PJDzAkMDog7uFH9+Gy96Zgl2qjrfu7ybQt4z7QwxJ5a4BHEn3woRWdgxnmnuPFlyzQLlt5XmqBMb5MfXoyxwzDPqCuOYWXguEEaxYezZHpJfaBLlv/spYYnWzOzT5ptI6yIY5/qo0kRMdRV+jPogwK1YYN4s1aNq9lzcqRaICEwWXhQs4O09Vr2427FkPY8dsk+OruoXkoGykXnrdGlPZr1sEnqnrof8hiye5anR1PwdYWY4W52O+RdX8ozQzXFtE4Km7m4jGAurwkTf77whFkHOMCrCWm0J2BFuUSyEgN4ob5vc4MYPEiqbF3VKE01X+aBhhQRunZ3+mQ3nUFMqd8hJ/oQj4xpu/+Ng9qtdPAv2GleFfM5NZdPVZ20vXmOM98swnebV2gtztyDqmAGxdeY0bAzov1qOtMCcWEXfZ9Kclylg5sL2VpAQqSs0YU9VH1qMywGcO1eaWI2NwlbJWqJKI5hgIw4ywP0PU+OGO/fnhhJYxQ3VaOtQ4wBUFVw+MZyQ4bJ4QWarTNwLyx2SWDASmmDCCBoEwggRpoAMCAQICCFcWniJBILumMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMIGnMQswCQYDVQQGEwJJVDEaMBgGA1UEYQwRVkFUSVQtMDI3ODA0ODA5NjQxHDAaBgNVBAoME0ludGVzaSBHcm91cCBTLnAuQS4xKTAnBgNVBAsMIFF1YWxpZmllZCBUcnVzdCBTZXJ2aWNlIFByb3ZpZGVyMTMwMQYDVQQDDCpJbnRlc2kgR3JvdXAgRVUgUXVhbGlmaWVkIFRpbWUtU3RhbXAgQ0EgRzIwHhcNMTcxMTIzMTAyMjQwWhcNMzcxMTE4MTAyMjQwWjCBpzELMAkGA1UEBhMCSVQxGjAYBgNVBGEMEVZBVElULTAyNzgwNDgwOTY0MRwwGgYDVQQKDBNJbnRlc2kgR3JvdXAgUy5wLkEuMSkwJwYDVQQLDCBRdWFsaWZpZWQgVHJ1c3QgU2VydmljZSBQcm92aWRlcjEzMDEGA1UEAwwqSW50ZXNpIEdyb3VwIEVVIFF1YWxpZmllZCBUaW1lLVN0YW1wIENBIEcyMIICIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKCAgEAtP4tZyol+Z5qAjMObquAQjz9KF/US23hurB/YQakgg4rTrgLHCBEG/1wptoWBDOfs58LjErNMNDbziwgY3hO+j1bhXryrYvYt+ZLkabkWLdAJhdhzztWO/tu5WjfW+Pp+jt7aztdnod+3cRFd+tdA/BMK+EnjYmoh1PrmpuzBWYRBfTy2dxu+EAjENnqNomy9hpNQxgu7iKkR+krFt+C00QJFaC25sIYjeSQGqW6+Dnw1AJVQZayYnKVtMHyO5r4LnNnCUzuNr6TciZgWjU/dfUl2DU/vLZeo/ItcVT7EuVEudtxIhlMpeCYMyac5OujJC/927cvg8q3v8pjHV74R134O5Zp74dU6ZBKyJJ4azjyVlhgI/k4Ki2O5vlJoExn2ZMxTbRtV+uifwJn7MnIM63SA4envLNIEflw9vUrVWqxnjmwNLYpM+hgt+SAmos2VNq+XKVRS4LVRoPw1kRSw2R8Ui9OfyFjkcu76GJ+CPPJiKxf/5p37ge1JDEyjXDTgkoKW4UJTkKjHGrN+nzFDhdfteGi+FcJD+SBiXyUc7yDWVcyOTTKjN0tlZ+s5ap8rMeLFe9x3wEABe9inK5Uqz3jvHvvDau11kyldb0+etj/di0h4nhD2jFUd/QvNTrvzj5s7eq8NqpslKpb5r/x4TdQ5lc8swPiFdqjXBw/GaUCAwEAAaOBrjCBqzAdBgNVHQ4EFgQU02bLWncS6ewn8Qlyzpiw5zmCFBswDwYDVR0TAQH/BAUwAwEB/zAfBgNVHSMEGDAWgBTTZstadxLp7CfxCXLOmLDnOYIUGzBIBgNVHSAEQTA/MD0GBFUdIAAwNTAzBggrBgEFBQcCARYnaHR0cDovL3d3dy5pbnRlc2lncm91cC5jb20vZW4vZG9jdW1lbnRzMA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAFmSuPU8IvR/DpEN4jU5ESdTZcq2Bnuy0z3aSHVV1Gc1Clzong4SpOIzSVqz/CeZ6Yeef/k2b6vmjhlBucq9W9ruXYjTnsHuOMFyGSaQWQylG8Yf83T9feTnQlFIP6Y1j8U5oqt/Ky0nCPAMpkrpxyJe3+XQbtkTZXM3Sa1oMRP1L5FS2ydiFMNZk9NyDbysNYY1EP7MZqpuP8SYzMwA/7rWy//nY8hP0xLpxImn0pY92GzhRFx0kjWw3ItM1XI6+/CKIqUkBuYzg9aMzEEgtxpNorpgxG1MizqCEHWP+coVUACSLZsMf20REKHR1sOvzkYwg9OMQQ6W5VE1qlyEnm93O9AMJVVabqEBDtLPxRAI8dpL8jEYum1qkpbmYno8rNr21gQApsAnyl9SxqPRHqtd3+SaH3R/0qGleyNakRwT1nexjQoW4X9BueO5lgW/gvRXFQ4B8sW5+dKm3jis3qqNV7wUcHyM1uDKiaP62wCMwrF3Qs+OJ8s0602zE4sOf+m0PBSNALoOvrZvPat2RXzpkpMMz4GD4FHqSP0e4jysnA3yNQJp2aGaun95AVII1eEsaCgb7bumGhpA18GsIb3EnuwFmg6DX4fqaOKn/cgbIC24y/E56Np/dUxtx9OtXg1ObzAgBY7A5d5cmRq4cEyUCtqEynjl6w0ExQb66YtoxggN5MIIDdQIBATCBtDCBpzELMAkGA1UEBhMCSVQxGjAYBgNVBGEMEVZBVElULTAyNzgwNDgwOTY0MRwwGgYDVQQKDBNJbnRlc2kgR3JvdXAgUy5wLkEuMSkwJwYDVQQLDCBRdWFsaWZpZWQgVHJ1c3QgU2VydmljZSBQcm92aWRlcjEzMDEGA1UEAwwqSW50ZXNpIEdyb3VwIEVVIFF1YWxpZmllZCBUaW1lLVN0YW1wIENBIEcyAggP73DIPImPzDANBglghkgBZQMEAgEFAKCCAZUwGgYJKoZIhvcNAQkDMQ0GCyqGSIb3DQEJEAEEMBwGCSqGSIb3DQEJBTEPFw0yMjExMTYxNjMxMDVaMC0GCSqGSIb3DQEJNDEgMB4wDQYJYIZIAWUDBAIBBQChDQYJKoZIhvcNAQEBBQAwLwYJKoZIhvcNAQkEMSIEIKu0At8+/7qtMRDgaYfnuKGU2/h+z1Ks2lwlwaZHgaeBMIH4BgsqhkiG9w0BCRACLzGB6DCB5TCB4jCB3wQgukVzTzkivtsuhLleTRFIc4Mt13JBUniGKLOOdWI6xnIwgbowga2kgaowgacxCzAJBgNVBAYTAklUMRowGAYDVQRhDBFWQVRJVC0wMjc4MDQ4MDk2NDEcMBoGA1UECgwTSW50ZXNpIEdyb3VwIFMucC5BLjEpMCcGA1UECwwgUXVhbGlmaWVkIFRydXN0IFNlcnZpY2UgUHJvdmlkZXIxMzAxBgNVBAMMKkludGVzaSBHcm91cCBFVSBRdWFsaWZpZWQgVGltZS1TdGFtcCBDQSBHMgIID+9wyDyJj8wwDQYJKoZIhvcNAQEBBQAEggEAtepI51VItsly9p6PKWfEjrudeCQQV3W79bdPIRguQbfVa/7j0PFVagMQ3wCetOYyXI3VOcXu1gRswxz/9Yck6qI0x+mLscYOZ0gs3GrckjnZ5d2yy713D/v6PmIJdkRyk0BpB46vmsA7GPyjp8ue4UtVb12DUzGh9OrUyLVenWGThs7Yq2/dPdUakj15EY4pvjxvTs2zLlzHs+rMrL2RnyZj2viMBt4EnjU/xnXbm4MPPOBWNE7ZGNxzKFzOAgN/XQ1EMcFpQj+UWBArGfg5+Zc8tuUYYJ7d9tU4gssgUSexjcW9y6z1O+Zn3MbZVDHMBeFhCaqT14woRrefFdrc0Q==


Missiv strategisk kompetensförsörjning
            IEW74-GCEJT-1BGBD-O8FKB-EHMMX-85AFH
            SHA-256
            020e90e6d5c376123cf32449c94466e27ff645d78d8fd3e2bfe226f75302deab
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                    Intygande och samtycke
                

                
                    
                        Med min signatur godkänner jag innehållet och alla datum i följande dokument, som identifieras av en dokumentnyckel och sitt kryptografiska hashvärde.
                    

                    
                        Jag godkänner att mitt fullständiga namn, min IP-adress och mitt offentliga certifikat sparas och lagras digitalt i syfte att bevisa signaturens giltighet.                    

                    
                        Informationen inbäddas i signaturen och kommer att finnas tillgänglig för alla som har åtkomst till det signerade materialet.
                    

                    
                        Med min signatur godkänner jag det slutanvändaravtal (EULA) som gäller vid tiden för användningen av Penneo Digital signeringsplattform: https://penneo.com/eula                    
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Missiv strategisk kompetensförsörjning
            IEW74-GCEJT-1BGBD-O8FKB-EHMMX-85AFH
            SHA-256
            020e90e6d5c376123cf32449c94466e27ff645d78d8fd3e2bfe226f75302deab
            
                                    
                                                                            Undertecknare 1
                                            
                            
        
    

            
            
                
    
    
        
                
                    Intygande och samtycke
                

                
                    
                        Med min signatur godkänner jag innehållet och alla datum i följande dokument, som identifieras av en dokumentnyckel och sitt kryptografiska hashvärde.
                    

                    
                        Jag godkänner att mitt fullständiga namn, min IP-adress och mitt offentliga certifikat sparas och lagras digitalt i syfte att bevisa signaturens giltighet.                    

                    
                        Informationen inbäddas i signaturen och kommer att finnas tillgänglig för alla som har åtkomst till det signerade materialet.
                    

                    
                        Med min signatur godkänner jag det slutanvändaravtal (EULA) som gäller vid tiden för användningen av Penneo Digital signeringsplattform: https://penneo.com/eula                    

                

                
                    Dokument signeras

                    
                        
                            
                                
                                    
                                

                                
                                    Jag signerar dokumentet ""                                


                                
                                                                                                            - 
                                            på uppdrag av  
                                            som 

                                

                                
                                    
                                        Dokumentnyckel: 
                                    

                                    
                                        Dokumentets kryptografiska hashvärde : 
                                    

                                

                            

                        
                    

                

            		2022-11-16T16:32:05+0000
	Original document certified by Penneo




