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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2022-10-05

Utdragsbestyrkande

Ks § 112 Dnr KS.2022.23

Delårsrapport 2022

Kommunstyrelsens beslut för egen del

Delårsrapporten 2022 överlämnas till revisorerna för granskning.

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Delårsrapporten 2022 godkänns.

Sammanfattning
Delårsrapporten är en sammanställning av kommunens verksamhet och ekonomiska
utveckling och läge. I delårsrapporten redovisas kommunens personalförhållanden
liksom upplysningar om kommunens samlade ekonomi. För kommunens ekonomi
och måluppfyllelse finns jämförelse med budget och en prognos för utveckling för
hela 2022.

Av årets 30 kommunfullmäktigemål bedöms 51% vara uppnådda vid slutet av året
vilket är lägre jämfört med bedömning i delårsrapport 2021 (72%).

Jämfört med föregående delårsrapport har den bedömda måluppfyllelsen för de
sammanslagna KF- och nämndmålen ökat (72,5%) då den bedömda måluppfyllelsen
för 2021 var 68% i snitt. Detta är en positiv trend med tanke på att värdet 2020
uppgick till 45%.

Kommunen uppvisar ett resultat i delårsrapporten på 49,6 mkr (2021; 46,0 mkr).
Prognosen för kommunens bokslut är 25,4 mkr (2021; 19,1 mkr).

Verksamhetsnämndernas budgetutfall är positivt med 17,3 mkr i delårsrapporten.
Prognosen för deras verksamhet är fortsatt positiv till årets slut, 5,4 mkr.

Kommunen som helhet prognostiserar för 2022 att redovisa 20,8 mkr högre intäkter
från skatter, statsbidrag. Exploateringsverksamheten prognostiserar att hålla
budgeten och bidrar med 7,5 mkr till resultatet.

Kommunbolagen, Förab, Oxelö Energi och Kustbostäder, redovisar ett resultat på
14,5 mkr.

Den ursprungliga investeringsbudgeten omslöt 148,9 mkr. Den 30 mars 2022 har
kommunfullmäktige beslutat att 112,9 mkr tilläggsbudgeterats som avser pågående
projekt från föregående år. Det innebär totalt 261,8 mkr i investeringsbudget för 2022.
Investeringar till och med augusti uppgår till 33,0 mkr. Helårs-prognosen är 141,0 mkr,
en budgetavvikelse på 120,8 mkr.
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Delårsrapport 2022

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Delårsrapporten 2022 godkänns.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del
Delårsrapporten 2022 överlämnas till revisorerna för granskning.

2. Sammanfattning
Delårsrapporten är en sammanställning av kommunens verksamhet och ekonomiska
utveckling och läge. I delårsrapporten redovisas kommunens personalförhållanden liksom
upplysningar om kommunens samlade ekonomi. För kommunens ekonomi och
måluppfyllelse finns jämförelse med budget och en prognos för utveckling för hela 2022.

Kommunfullmäktige har antagit sex övergripande kommunmål som konkretiseras genom
årliga kommunfullmäktigemål. Målen följs upp och redovisas två gånger per år, vid delår
och årsredovisning. Av årets 30 kommunfullmäktigemål bedöms 51% vara uppnådda vid
slutet av året vilket är lägre jämfört med bedömning i delårsrapport 2021 (72%). Snittet dras
bland annat ner av "Mod och framtidstro" som bara har ett KF-mål kring befolkningstillväxt
som inte bedöms uppnås vid årets slut. "Attraktiv bostadsort" är det kommunmål som
bedöms uppnå högst andel KF-mål i slutet av året följt av "Hållbar utveckling" och "Trygg
och säker uppväxt". Lägst skattad andel uppnådda mål i slutet av året har kommunmål
"Trygg och värdig ålderdom" och "Mod och framtidstro". Ett faktiskt sammanslaget värde för
alla KF-mål på 51% i slutet av året når nivån "God måluppfyllelse". Det ska dock
poängteras att prognos sällan stämmer med utfall som redovisas i Bokslut 2022.

Jämfört med föregående delårsrapport har den bedömda måluppfyllelsen för de
sammanslagna KF- och nämndmålen ökat (72,5%) då den bedömda måluppfyllelsen för
2021 var 68% i snitt. Detta är en positiv trend med tanke på att värdet 2020 uppgick till
45%.

Den genomsnittliga genomförandegraden av aktiviteter kopplade till samtliga kommunmål
är 7%. Den låga genomförandegraden av aktiviteter kan delvis bero på bristande
statusuppdateringar i det nya beslutsstödsystemet Stratsys. För att fastställda mål ska
uppnås i slutet av året måste genomförandetakten av planerade och pågående aktiviteter i
handlingsplaner ökas markant under de återstående månaderna av året. Detta gäller alla
kommunmål men framför allt aktiviteter kopplade till "God folkhälsa", "Attraktiv bostadsort"
och "Hållbar utveckling". För en jämn fördelning av nivån "Goda resultat" inom alla
kommunmål är det under hösten viktigt att nämnderna kraftsamlar inom "Trygg och värdig
ålderdom" som inte bedöms uppnå nivån "god måluppfyllelse".

Kommunstyrelseförvaltningen
Margrita Sjöqvist

Kommunstyrelsen



Tjänsteskrivelse 2(2)

Datum
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Kommunen uppvisar ett resultat i delårsrapporten på 49,6 mkr (2021; 46,0 mkr). Prognosen
för kommunens bokslut är 25,4 mkr (2021; 19,1 mkr).

Verksamhetsnämndernas budgetutfall är positivt med 17,3 mkr i delårsrapporten.
Prognosen för deras verksamhet är fortsatt positiv till årets slut, 5,4 mkr.
Kommunen som helhet prognosticerar för 2022 att redovisa 20,8 mkr högre intäkter från
skatter, statsbidrag. Exploateringsverksamheten prognostiserar att hålla budgeten och
bidrar med 7,5 mkr till resultatet.

Kommunbolagen, Förab, Oxelö Energi och Kustbostäder, redovisar ett resultat på
14,5 mkr.

Den ursprungliga investeringsbudgeten omslöt 148,9 mkr. Den 30 mars 2022 har kommun-
fullmäktige beslutat att 112,9 mkr tilläggsbudgeterats som avser pågående projekt från
föregående år. Det innebär totalt 261,8 mkr i investeringsbudget för 2022. Investeringar till
och med augusti uppgår till 33,0 mkr. Helårs-prognosen är 141,0 mkr, en budgetavvikelse
på 120,8 mkr.

Beslutsunderlag
Delårsrapporten 2022

Johan Persson Margrita Sjöqvist
Kommunchef Controller

Beslut till:
Revisorerna (Fk)
Ekonomichef (Fk)
Kommunstrateg (Fk)
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1. Förvaltningsberättelse 

I denna förvaltningsberättelse lämnar Oxe-

lösunds kommun information om förvaltningen 

av kommunen och den kommunala koncernen 

i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal 

bokföring och redovisning 11 kapitlet och RKR 

R15 Förvaltningsberättelse som gäller från och 

med räkenskapsåret 2020 och RKR R17 De-

lårsrapport. 

Delårsrapporten behöver inte innehålla en full-

ständig förvaltningsberättelse, utan bara en 

förenklad förvaltningsberättelse. Den förenk-

lade förvaltningsberättelsen innehåller följande 

avsnitt: 

Händelser av väsentlig betydelse  

Här beskrivs större händelser som inträffat un-

der delårsperioden eller efter dess slut, men 

innan delårsrapporten upprättats, som till ex-

empel större köp/försäljning av verksamheter 

eller omstruktureringar. 

God ekonomisk hushållning och ekono-

misk ställning 

Här utvärderas hur mål och riktlinjer med bety-

delse för god ekonomisk hushållning uppnåtts. 

Det innebär att målen avstäms och avvikelser 

analyseras och kommenteras. En utvärdering 

görs även av kommunens och kommunkoncer-

nens ekonomiska ställning avseende resultat 

och drift. 

Balanskravsresultat utifrån helårsprogno-

sen 

För beräkningen av balanskravsresultatet, som 

är kopplat till kommunallagens balanskrav, ska 

årets resultat rensas för vissa poster som inte 

härrör från den egentliga verksamheten, som 

till exempel reavinster. 

Väsentliga personalförhållanden 

Beskriver personalförhållanden som bland an-

nat antal anställda, sjukfrånvaro och personal-

politik. 

Förväntad utveckling 

En redovisning av hur helårsprognosen förhål-

ler sig till den budget som fastställts för den lö-

pande verksamheten. 

Här beskrivs kommunens förväntade utveckl-

ing under de kommande åren baserat på upp-

rättad mål- och budget. Eventuella osäkerhets-

faktorer som kan påverka belyses. 

Händelser av väsentlig betydelse 

Kommunstyrelsen 

Den 9 februari lyfte Folkhälsomyndigheten de 

flesta rekommendationer och restriktioner med 

anledning av pandemin covid-19. Därmed fa-

sades kommunens arbete med anledning av 

pandemin ut efter två år och arbetet i verksam-

heterna återgick till ett mer normalt läge. 

Kriget i Ukraina har lett till att kommunen har 

vidtagit åtgärder för att förbereda mottagande 

av flyktingar. En förvaltningsgemensam arbets-

grupp har planerat mottagande av skyddsbe-

hövande, upprättat samarbete med hyresvär-

dar och upprättat samarbete med civilsam-

hället. 

Under tidig vår tilldelades Oxelösund kommun 

för andra året i rad utmärkelsen Årets tillväxt-

kommun i Sörmland i SYNA:s undersökning 

Årets tillväxtkommun. 

Under början av juni skedde en omfattande 

vattenläcka i matarledningen till Oxelösund. 

Kommunens krisledningsorganisation aktivera-

des och försörjning av vatten säkrades till sam-

hällsviktiga verksamheter och boende i Oxe-

lösund. Genom en god beredskap och ett kon-

cerngemensamt arbete kunde kommunens 

verksamheter och de boende gå tämligen ska-

deslösa ur denna omfattande vattenläcka. 

Under året har renoveringen av Stjärnholms 

stall startats, byggnationen av Peterslunds för-

skola fortsatt, byggnationen av Aktivitetspar-

ken vid Frösängs gärde inletts och startskottet 

gått för renoveringen av Peterslundsskolan. Vi-

dare har statusbesiktning av kommunens sim- 

och sporthall och äldreboendet Björntorp skett 

vilket kommer att kräva åtgärder under kom-

mande år. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Bra förutsättningar för läger och cuper har 

skapats. I slutet av sommaren har ett basketlä-

ger med cirka 120 deltagare och ett handbolls-

läger med cirka 70 deltagare bott och tränat i 

kommunens lokaler. 

Under året har discgolfbana utökats från 12- till 

18 hålsbana. Banan är välbesökt med cirka 

100 personer per dag. 
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Digitaliseringen fortsätter, inskanning av bygg-

lovarkivet är klart.  Nytt e-arkiv sökbart för fas-

tighetsägare är nästa steg. Digitala mötesfor-

mer erbjuds kontinuerligt till allmänheten.  Ar-

bete för att ersätta e-tjänster med nya som har 

ett större kundfokus pågår. 

Nämnden har fått ett nytt ansvarsområde i 

form av tillsyn av försäljning av tobak, folköl 

och receptfria läkemedel. Taxan har därför ju-

sterats under året och nya rutiner har utarbe-

tats. 

Utbildningsnämnden 

Nämnden visar på en budget i balans.  

Beslut togs i nämnd om att erbjuda 20 timmar 

per vecka för alla barn i förskolan vars föräld-

rar betalar avgift.  

Den nya skolorganisationen gick till hösttermi-

nen 2022 in i fas 2, med Peterslundsskolan 

som F-6-skola samt Oxelöskolan och Ram-

dalsskolan som F-9-skolor.  

En förstärkning av antal timmar för SFI har ge-

nomförts, en utökning där undervisningen om-

fattar minst 20 timmar per vecka jämfört med 

tidigare 15 timmar per vecka. 

Vård- och omsorgsnämnden 

Äldreomsorgsförvaltningen 

Vid årsskiftet 2021/2022 startade en ny verk-

samhet inom äldreomsorgsförvaltningen. Verk-

samheten syftar till uppsökande insatser för 

personer över 80 år utan befintliga biståndsbe-

slut. Syftet med denna verksamhet är att bryta 

isolering och ofrivillig ensamhet hos äldre. 

I maj inledes projektet Smarta scheman vilket 

är ett arbete inom ramen för äldreomsorgsför-

valtningens förändringsbeskrivning 2022, samt 

den partsgemensamma överenskommelsen 

emellan Sveriges kommuner och Regioner 

(SKR) och fackförbundet kommunal - Heltid 

som norm. Projektets syfte är att skapa ett ge-

mensamt förhållningssätt och arbetssätt runt 

bemanningsplanering inom äldreomsorgsför-

valtningen samt att införa ett digitalt övergri-

pande systemstöd för bemanningsplanering. 

Social- och omsorgsförvaltningen 

Två av de fem enhetschefstjänster som finns 

inom social- och omsorgsförvaltningen blev va-

kanta. Förväntas tillsättas under hösten. Att 

tjänsterna är vakanta skapar en högre 

arbetsbelastning på övrig ledningsgrupp, stöd-

funktion samt förvaltningschef. 

Kriget i Ukraina har medfört merarbete i form 

av att dels tillhandahålla ett evakueringsbo-

ende för 40 personer (som sedan inte behövde 

utnyttjas), dels till att förbereda för att ta emot 

anvisade ukrainska flyktingar. 

God ekonomisk hushållning och 

ekonomisk ställning 

God ekonomisk hushållning är ett lagstadgat 

krav som återfinns i kommunallagen. Det byg-

ger på principen att varje generation ska be-

kosta den kommunala service som konsume-

ras och därigenom lämna över en kommun 

med ett oförändrat finansiellt handlingsut-

rymme till kommande generationer. 

Begreppet god ekonomisk hushållning har två 

perspektiv, det finansiella perspektivet och 

verksamhetsperspektivet. Det finansiella per-

spektivet tar sikte på kommunens finansiella 

ställning och dess utveckling. Kommunens fi-

nansiella mål är att ekonomin ska vara stabil. 

För att förtydliga vad det innebär för Oxe-

lösund finns tre finansiella mål. Dessa finns re-

dovisade under rubriken målområdet Hållbar 

utveckling och underrubriken finansiella mål. 

Under 2022 är prognosen att kommunen når 

samtliga finansiella mål vilket är mycket posi-

tivt. Detta gör att vi 2022 ur ett finansiellt per-

spektiv bedöms nå god ekonomisk hushåll-

ning. Uppnått värde för det finansiella målet för 

resultatet efter reavinster delåret 2022 är 

8,9 % vilket innebär att målet på 1,0 % kom-

mer att uppnås. Det finansiella målet för netto-

kostnadsandelen ligger bättre än ingångsvär-

det från 2021 medan koncernens soliditet mäts 

först vid årsskiftet. Vår prognos är att dessa tre 

finansiella mått nås vid årsskiftet. 

Verksamhetsperspektivet innebär att vi strä-

var efter en hög grad av måluppfyllelse i hela 

målkedjan från kommunmål till nämndmål. 

Totalt sett uppnås nivån en "God" genomsnitt-

lig" måluppfyllelse (72,5 %) för alla KF- och 

nämndmål vilket är en förbättring jämfört med 

2021 som innebar en måluppfyllelse på 68 %. 

Eftersom bedömd måluppfyllelse i slutet av 

året har ökat 2022 jämfört med 2021 blir be-

dömningen att vi uppnår "God ekonomisk hus-

hållning" ur ett verksamhetsperspektiv. 
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Den sammansatta bedömningen och progno-

sen när vi tar hänsyn till både det finansiella- 

och verksamhetsperspektivet är att vi uppnår 

"God ekonomisk hushållning".  

Verksamhetsperspektivet – Utvärde-

ring av målstyrning ("den röda trå-

den") 

Vision 2025 beskriver den övergripande poli-

tiska viljeinriktningen för hur kommunen ska ut-

vecklas i ett längre perspektiv. 

"Med stolthet över vår ort och med öppenhet 

för omvärlden och nya idéer väljer vi vägar för 

positiv utveckling och tillväxt. Livet i Oxelösund 

präglas av havet och skärgården med ett vari-

erat, attraktivt boende. Vi mår bra och upplever 

god livskvalitet med den lilla stadens fördelar 

och närhet till omvärldens rika utbud. Oxe-

lösund ingår i ett regionalt näringsliv som är 

starkt, nyfiket och mångsidigt. Vi värnar om 

hög kompetens, öppet företagsklimat och god 

service" (Vision 2025). 

Med visionen styr kommunfullmäktige verk-

samheterna genom sex kommunmål med till-

hörande kommunfullmäktigemål med priorite-

ringar för budgetperioden 2022 - 2024; 

• Mod och framtidstro 

• Trygg och säker uppväxt 

• God folkhälsa 

• Trygg och värdig ålderdom 

• Attraktiv bostadsort 

• Hållbar utveckling 

Verksamheterna fokuserar på de tillhörande 

fullmäktigemålen som anges under respektive 

kommunmål. Ur ett verksamhetsperspektiv bi-

drar medarbetarens insatser och förvaltning-

ens resultat till måluppfyllelse i målkedjan från 

nämndmål till kommunmål och den långsiktiga 

Visionen för Oxelösunds Kommun. 

 

Figur - Oxelösunds styrmodell och ”röda trå-

den” 

Sammanfattning måluppfyllelse för 

kommunmål 

Det finns 112 mål som relaterar till de sex 

kommunmålen, varav 30 stycken är kommun-

fullmäktigemål. Detta är 6 mål färre än 2021 

(118). Övriga mål kommer från verksamhets-

nämnderna samt de förvaltningsgemensamma 

målen (FVG-mål) från Kommunstyrelsen (KS). 

Av den anledningen finns det flest mål i KS följt 

av Kommunfullmäktige (KF) och Vård- och om-

sorgsnämnden (VON). Flest mål finns inom 

"Hållbar utveckling" följt av Attraktiv bostads-

ort" samt "Trygg och säker uppväxt". Minst mål 

finns inom "Mod och framtidstro". 

 

 

Tabell . Antal mål per kommunmål från KF och verksamhetsnämnder 

 

Tillhörande aktiviteter för samtliga mål uppgår 

till 996 stycken. Flest aktiviteter finns det inom 

Kommunmål ”Trygg och värdig ålderdom” vil-

ket delvis förklaras av att flera arbetsplatser 

inom Äldreomsorgsförvaltningen arbetar med 

samma typ av aktiviteter. Högst genomföran-

degrad (dvs avslutade aktiviteter) har ”Trygg 

och säker uppväxt” följt av ”Mod och framtids-

tro” samt ”Trygg och värdig ålderdom”. Den 

genomsnittliga genomförandegraden inom 

samtliga kommunmål är 7 %. Den låga genom-

förandegraden av aktiviteter kan delvis bero på 

bristande statusuppdateringar i det nya be-

slutsstödsystemet Stratsys. 

Nämnd/

kommunmål

Mod & 

framtidstro

Trygg & 

säker uppväxt

God 

folkhälsa

Trygg & värdig 

ålderdom

Attraktiv 

bostadsort

Hållbar 

utveckling
Totalt

KF 1 10 3 3 5 8 30

KS 6 (2 FVG-mål) 5 (1 FVG-mål) 3 (2 FVG-mål) 3 9 (3 FVG-mål) 7 (1 FVG-mål) 33 (9 FVG-mål)

UN 2 1 3 1 1 2 10

MSN 2 2 3 2 3 1 13

KFN 1 2 2 2 2 1 10

VON 2 1 4 5 1 3 16

Totalt 14 21 18 16 21 22 112
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Tabell . Antal aktiviteter per kommunmål från KF och verksamhetsnämnder 

 

Utifrån en sammanställning av andel mål som 

förväntas uppnås i slutet av året skattas gra-

den av förväntad måluppfyllelse i Bokslutet 

2022 enligt följande, 

 

Totalt sett bedöms 72,5 % av alla mål (KF- och 

nämndmål) att uppnås i slutet av året. Högst 

skattad måluppfyllelse i slutet av året har kom-

munmål ”God folkhälsa” följt av ”Mod och fram-

tidstro” och ”Attraktiv bostadsort” som når ni-

vån "Mycket god måluppfyllelse". Lägst skattad 

måluppfyllelse i slutet av året har "Trygg och 

värdig ålderdom" (Relativt låg måluppfyllelse) 

följt av "Hållbar utveckling" och "Trygg och sä-

ker uppväxt" som bägge når nivån "God 

måluppfyllelse". 

 

 

Tabell – Andel totala mål som bedöms uppnås i slutet av året samt måluppfyllelsenivå per kommunmål. 

Jämfört med föregående delårsrapport har de 

sammanslagna KF- och nämndmålen ökat 

(72,5 %) då den bedömda måluppfyllelsen för 

2021 var 68 % i snitt. Detta är en positiv trend 

med tanke på att värdet 2020 uppgick till 45 %. 

Bedömd måluppfyllelse i slutet av året har 

minskat för "Trygg och säker uppväxt" samt 

"Hållbar utveckling". Övriga fyra kommunmål 

har ökat jämfört med motsvarande bedömning 

vid delår 2021. 

 

 

Tabell – Andel kommunfullmäktigemål som bedöms uppnås i slutet av året samt måluppfyllelsenivå per kommun-

mål. 

 

Som framgår av tabellen ovan bedöms 51% av 

KF-mål vara uppnådda vid årsskiftet. "Attraktiv 

bostadsort" är det kommunmål som bedöms 

uppnå högst andel mål i slutet av året följt av 

"Hållbar utveckling" och "Trygg och säker upp-

växt". Lägst skattad andel uppnådda mål i slu-

tet av året har kommunmål "Trygg och värdig 

ålderdom" och "Mod och framtidstro". 

Bedömd måluppfyllelse för KF-målen (51 %) 

har minskat i jämförelse med 2021 då medeltal 

för måluppfyllelse låg på 72 %. Snittet dras 

bland annat ner av "Mod och framtidstro" som 

bara har ett KF-mål som inte bedöms uppnås 

vid årets slut. Jämfört med föregående delår 

har tre kommunmål minskat (Mod och fram-

tidstro, Trygg och säker uppväxt och God folk-

hälsa) medan "Trygg och värdig ålderdom" lig-

ger på samma låga nivå som 2021. Förbätt-

ringar finns inom "Attraktiv bostadsort" och 

"Hållbar utveckling". 

Prognos för måluppfyllelse för helåret 

Den förväntade andelen uppfyllda KF-mål i slu-

tet av året bedöms vara lägre jämfört med de-

lårsrapport 2021. Det sammanslagna värdet 

Aktiviteter/

kommunmål

Mod & 

framtidstro

Trygg & 

säker uppväxt

God 

folkhälsa

Trygg & 

värdig 

ålderdom

Attraktiv 

bostadsort

Hållbar 

utveckling

Totalt antal aktiviteter 155 73 116 361 145 146

Genomförandegrad % 10% 15% 3% 6% 4% 4%

Kommunmål/

bedömning

Mod & 

framtidstro

Trygg & 

säker uppväxt

God 

folkhälsa

Trygg & 

värdig 

ålderdom

Attraktiv 

bostadsort

Hållbar 

utveckling

Andel uppfyllda mål i 

slutet av året (2021)
86 % (81 %) 71 % (91 %) 89 % (70 %) 44 % (29 %) 81 % (63 %) 64 % (67 %)

Måluppfyllelsenivå Mycket god God Mycket god Relativt låg Mycket god God

Kommunmål/

bedömning

Mod & 

framtidstro

Trygg & 

säker uppväxt

God 

folkhälsa

Trygg & 

värdig 

ålderdom

Attraktiv 

bostadsort

Hållbar 

utveckling

Andel uppfyllda mål i 

slutet av året (2021)
0 % (100 %) 70 % (89 %) 66 % (100 %) 0 % (0 %) 100 % (60 %) 75 % (63 %)

Måluppfyllelsenivå Låg God God Låg Mycket god Mycket god
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för alla KF-mål når nivån "God måluppfyllelse". 

Den förväntade andelen uppfyllda KF- och 

nämndmål bedöms vara högre jämfört med de-

lårsrapport 2021. Det sammanslagna målvär-

det för alla KF- och nämndmål når nivån "God 

måluppfyllelse". 

Det är sällan bedömningar överensstämmer 

med faktiskt utfall. 

Åtgärder vid bristande måluppfyllelse 

För att fastställda mål ska uppnås i slutet av 

året måste genomförandetakten av planerade 

och pågående aktiviteter i handlingsplaner 

ökas markant under de återstående måna-

derna av året. Detta gäller alla kommunmål 

men framför allt aktiviteter kopplade till "God 

folkhälsa", "Attraktiv bostadsort" och "Hållbar 

utveckling". 

För en jämn fördelning av nivån "Goda resul-

tat" inom alla kommunmål är det under hösten 

viktigt att nämnderna kraftsamlar inom "Trygg 

och värdig ålderdom" som inte bedöms uppnå 

nivån "god måluppfyllelse". 

Redovisning av mätbara mål och 

mått per kommunmål 

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, helhets-

syn, dialog och tydlighet kännetecknar arbetet. 

 
 

Det finns totalt 14 mål som relaterar till detta 

kommunmål, varav 1 är ett kommunfullmäkti-

gemål (KF). Flest mål finns det i KS (6) och 

minst mål i KFN (1). Tillhörande aktiviteter för 

detta kommunmål uppgår till 155 stycken. Den 

genomsnittliga genomförandegraden bland alla 

nämnder är 10 %. Mest avslutade aktiviteter 

har MSN (40 %). 

 

 
Diagram - Sammanslagna målvärde för KF 

och nämnder. Bedömning ifall mål kopplat till 

"Mod och framtidstro" uppnås i slutet av året 

når nivån "Mycket god måluppfyllelse". 

 

Totalt sett bedöms 86 % av alla mål (KF- och 

nämndmål) att uppnås i slutet av året vilket är 

högre än vid delår 2021 (81 %). Uppnås detta 

resultat vid bokslut 2022 når det samman-

slagna målvärdet för alla mål "Mycket god 

måluppfyllelse". 

 

Med en lägre befolkningstillväxt än väntat (90 

personer) bedöms det enda KF-målet inte vara 

uppnått vid årsskiftet. Med den befolkningsök-

ning som fanns i juni (36 personer) når målvär-

det i slutet av året nivån "Relativt låg målupp-

fyllelse" vilket är lägre jämfört med 2021 då be-

folkningen ökade med 137 personer. 

Kommunfullmäktigemål 

Antalet invånare ska öka med minst 90 per-

soner 2022, 90 personer 2023 och 90 perso-

ner 2024 

Bedömd måluppfyllelse vid årets slut 

 

Kommentar 

Målet om tillväxt, uttryckt som ökat antal invå-

nare 2022, är satt till minst 90 personer. Vid 

delåret konstateras att delårsmålet (45 perso-

ner i juni) inte är uppfyllt. 

 

På grund av negativ omvärldspåverkan och 

ekonomisk osäkerhet har en inledande positiv 

befolkningsutveckling i början av året avtagit 

vid senaste mättillfället i juni. Som mest fanns 

en ökning med 43 personer i april då invåna-

rantalet uppgick till 12 175 personer. Jämfört 

med december 2021 (12 132 personer) har be-

folkningen ökat med 36 personer och invåna-

rantalet uppgår i juni till 12 168 personer vilket 
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är en fortsatt positiv trend. Samtidigt innebär 

det att vi bara nått 40 % av målet (+90 perso-

ner). 

 

Det finns inga direkta nämndmål kopplade till 

Kommunfullmäktiges tillväxtmål. Däremot finns 

det 14 aktiviteter i förvaltningarnas handlings-

planer som ska bidra till att invånarantalet 

ökar. Exempel på pågående aktiviteter är kam-

panjen ”Bo i Oxelösund” samt deltagande i Bo-

mässan (KS), utveckling av skolornas inrikt-

ningar (UN) samt arbetet med att erbjuda en 

attraktiv arbetsplats (VON). 

 

Det förväntade Kommunfullmäktigemålet be-

döms inte uppnås vid slutet av året.  

 

Mått Utfall 2021 Utfall Delår 2022 Mål 2022 
Status och ut-

veckling 

Antal invånare st 12 132 12 168 12 222 
  

 

Trygg och säker uppväxt 

Barn och ungdomar ska känna sig trygga såväl 

i samhället som i de kommunala verksamhet-

erna. I Oxelösund når barn och ungdomar 

goda studieresultat, var och en efter sina förut-

sättningar. I Oxelösund deltar barn och ungdo-

mar aktivt i ett brett kultur- och fritidsutbud. I 

Oxelösund växer barn och ungdomar upp med 

trygga föräldrar och i en trygg och säker miljö. 

 
 

Det finns totalt 21 mål som relaterar till detta 

kommunmål, varav 10 är KF-mål riktade till 

UN. Flest nämndmål finns det i KS (5) och 

minst i UN och VON (1). Tillhörande aktiviteter 

för detta kommunmål uppgår till 73 stycken. 

Den genomsnittliga genomförandegraden 

bland alla nämnder är 14 % vilket är den 

högsta genomförandegraden bland alla kom-

munmål. Mest avslutade aktiviteter har KS (45 

%). 

 

 

Diagram - Sammanslagna målvärde för KF 

och nämnder. Bedömning ifall mål kopplat till 

"Trygg och säker uppväxt" uppnås i slutet av 

året når nivån "God måluppfyllelse". 

 

Totalt sett bedöms 71% av alla mål (KF- och 

nämndmål) att uppnås i slutet av året vilket är 

lägre än vid motsvarande bedömning delår 

2021 (91%). Uppnås detta resultat vid bokslut 

2022 når det sammanslagna målvärdet ”God 

måluppfyllelse". 

 

UN bedömer att 70 % av de 10 Kommunfull-

mäktigemålen kan uppfyllas i slutet av året vil-

ket är en minskning jämfört med föregående 

delår. Detta innebär då att KF-målen når nivån 

"God måluppfyllelse" i bokslut 2022. 

Kommunfullmäktigemål 

Andel elever som når minst godkända be-

tyg i alla ämnen i år 6 ska öka (D/B) 

Bedömd måluppfyllelse vid årets slut 

 

Kommentar 

Under året har uppföljning och analys av 

måluppfyllelse genomförts, detta bland annat 

för att identifiera eventuella behov av tidiga in-

satser. Baserat på aktiviteterna är bedöm-

ningen att målet uppnås vid slutet av året, mått 

finns tillgängliga till bokslutet då det finns sam-

lad information om betygssättning. 
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Andel elever som når minst godkända be-

tyg i alla ämnen i år 6 ska minst ligga i nivå 

med genomsnittet för Sveriges kommuner 

(B) 

Bedömd måluppfyllelse vid årets slut 

 

Kommentar 

Under året har uppföljning och analys av 

måluppfyllelse genomförts, detta bland annat 

för att identifiera eventuella behov av tidiga in-

satser. Baserat på tidigare års resultat är be-

dömningen att målet inte uppnås men det är 

troligt att måttet närmar sig en önskvärd nivå, 

mått finns tillgängliga till bokslutet då det finns 

samlad information om betygssättning. 

 

Andel elever som når minst godkända be-

tyg i alla ämnen i år 9 ska öka (D/B) 

Bedömd måluppfyllelse vid årets slut 

 

Kommentar 

Under året har uppföljning och analys av 

måluppfyllelse genomförts, detta bland annat 

för att identifiera eventuella behov av insatser. 

Bedömningen att målet inte uppnås, mått finns 

tillgängliga till bokslutet då det finns samlad in-

formation om betygssättning. 

 

Andel elever som når minst godkända be-

tyg i alla ämnen i år 9 ska minst ligga i nivå 

med genomsnittet för Sveriges kommuner 

(B) 

Bedömd måluppfyllelse vid årets slut 

 

Kommentar 

Under året har uppföljning och analys av 

måluppfyllelse genomförts, detta bland annat 

för att identifiera eventuella behov av insatser. 

Andel elever som når minst godkända betyg i 

alla ämnen har tyvärr inte ökat. Progressionen 

för eleverna i årskurs 9 har dock utvecklats på 

ett mycket positivt sätt. Baserat på tidigare års-

resultat är bedömningen att målet inte uppnås, 

mått finns tillgängliga till bokslutet då det finns 

samlad information om betygssättning. 

 

Andel elever år 3 som klarar de nationella 

proven (svenska, svenska som andra språk 

och matematik) ska öka (B) 

Bedömd måluppfyllelse vid årets slut 

 

Kommentar 

Skolorna genomför aktiviteter som syftar till att 

tidigt upptäcka behov av tidiga insatser, detta 

för att ge eleverna i årskurs 3 tillräckligt med 

kunskap för att klara de nationella proven. Un-

der 2020 och 2021 genomfördes inte proven 

på grund av den då rådande pandemin, varför 

resultat från dessa år inte finns att utgå ifrån. 

År 2019 genomfördes de nationella proven, 

där 72 % klarade proven i svenska och 

svenska som andraspråk medan 43 % klarade 

proven i matematik. Baserat på värdet från 

2019 är bedömningen att andelen elever som 

klarar de nationella proven har ökat, mått finns 

tillgängliga till bokslut då det finns samlad in-

formation om betygssättning. 

 

Andelen elever som fullföljer gymnasieut-

bildningen ska öka (B) 

Bedömd måluppfyllelse vid årets slut 

 

Kommentar 

Uppföljning av gymnasieelevers närvaro och 

resultat genomförs kontinuerligt. Uppföljningen 

visar att eleverna i Oxelösunds kommun klarar 

sig väl på gymnasiet. Baserat på denna in-

formation är bedömningen att målet uppnås 

vid årets slut, mått finns tillgängliga till bokslut 

då det finns samlad information om betygssätt-

ning. 

 

Andelen elever som fullföljer gymnasieut-

bildningen ska minst ligga i nivå med ge-

nomsnittet för Sveriges kommuner (B) 

Bedömd måluppfyllelse vid årets slut 

 

Kommentar 

Uppföljning av gymnasieelevers närvaro och 
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resultat genomförs kontinuerligt. Uppföljningen 

visar att eleverna i Oxelösunds kommun klarar 

sig väl på gymnasiet. Baserat på denna in-

formation är bedömningen att målet uppnås 

vid årets slut, mått finns tillgängliga till bokslut 

då det finns samlad information om betygssätt-

ning. 

 

Andelen gymnasieelever med grundläg-

gande behörighet till universitet och högs-

kola inom ska öka (B) 

Bedömd måluppfyllelse vid årets slut 

 

Kommentar 

Baserat på att andelen gymnasieelever som 

fullföljer gymnasieutbildningen ökar är bedöm-

ningen att målet uppnås vid årets slut, mått 

finns tillgängliga till bokslut då det finns samlad 

information om betygssättning. 

 

Andelen gymnasieelever med grundläg-

gande behörighet till universitet ska minst 

ligga i nivå med genomsnittet för Sveriges 

kommuner (B) 

Bedömd måluppfyllelse vid årets slut 

 

Kommentar 

Baserat på att andelen gymnasieelever som 

fullföljer gymnasieutbildningen ökar är bedöm-

ningen att målet uppnås vid årets slut, mått 

finns tillgängliga till bokslut då det finns samlad 

information om betygssättning. 

 

Andelen barn och elever i förskola och 

skola som känner sig trygga ska öka (B) 

Bedömd måluppfyllelse vid årets slut 

 

Kommentar 

Trygghetsarbete pågår i samtliga verksam-

heter. Enkät riktad till elever och vårdnadsha-

vare genomförs under hösten. Bedömningen 

är att målet uppnås, mått finns tillgängliga till 

bokslut när enkäten är genomförd. 

 

God folkhälsa 

Oxelösundarnas faktiska folkhälsa och upp-

levda livskvalitet ska utvecklas positivt. I Oxe-

lösund 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 miss-

bruk. 

 
 

Det finns totalt 18 mål som relaterar till detta 

kommunmål, varav 3 är KF-mål. Flest nämnd-

mål finns det i VON (4) och minst mål i KFN 

(2). Tillhörande aktiviteter för detta kommun-

mål uppgår till 116 stycken. Den genomsnitt-

liga genomförandegraden bland alla nämnder 

är 3 % vilket är den lägsta genomförandegra-

den bland alla kommunmål. Mest avslutade 

aktiviteter har ÄF/VON (10 %). 

 

 
Diagram - Sammanslagna målvärde för KF 

och nämnder. Bedömning ifall mål kopplat till 

"God folkhälsa" uppnås i slutet av året når ni-

vån "Mycket god måluppfyllelse". 

 

Totalt sett bedöms 89 % av alla mål (KF- och 

nämndmål) att uppnås i slutet av året vilket är 

högre än vid motsvarande bedömning delår 

2021 (70 %). Uppnås detta resultat vid bokslut 

2022 når det sammanslagna målvärdet 

"Mycket god måluppfyllelse". 

 

66 % av de tre KF-målen bedöms uppfyllas i 

slutet av året vilket då når nivån "God målupp-

fyllelse". Bedömd måluppfyllelse för KF-målen 
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har minskat i jämförelse med delår 2021 då 

måluppfyllelse låg på 100 %. 

Kommunfullmäktigemål 

Medborgarnas möjligheter att delta i kom-

munens utveckling genom att komma in 

med Medborgarförslag, E-förslag samt syn-

punkter i Säg-vad-du tycker ska öka (D/B) 

Bedömd måluppfyllelse vid årets slut 

 

Kommentar 

De olika kanalerna för delaktighet för 

medborgarna används i olika grad och hittills i 

år i en begränsad omfattning. Flera förslag har 

dock blivit verklighet och omskrivna vilket kan 

antas öka graden av delaktighet framöver. Un-

der hösten planeras också för kommunikat-

ionsinsatser i syfte att öka invånarnas känne-

dom om möjligheterna. 

 

Möjligheterna att lämna synpunkter och förslag 

fungerar väl och aktivitet är planerad under 

hösten för att öka kunskapen om möjligheterna 

för medborgarna att delta i kommunens ut-

veckling. Utifrån det låga antalet inkomna för-

slag och synpunkter som inkommit under årets 

första del bedöms det ändå osannolikt att måt-

ten kommer nå förväntad målnivå.

 

Mått Utfall 2021 Utfall Delår 2022 Mål 2022 
Status och ut-

veckling 

Antal medborgarförslag st  0 2 
  

Antal E-förslag st  3 49 
  

Antal synpunkter i Säg-vad-du tycker 
st 

 11 78 
  

Andelen vuxna med missbruksproblem 

som inte kommit tillbaka inom ett år efter 

avslutad utredning/insats ska bibehållas 

(D/B) 

Bedömd måluppfyllelse vid årets slut 

 

Kommentar 

Målet förväntas uppnås på helår baserat på 

framtaget mått vid delår samt att genomföran-

degraden av aktiviteter kopplat till målet är hög 

inom förvaltningen. Förvaltningens arbete med 

vård på hemmaplan, behandlingstrappan etce-

tera ger fortsatt bra resultat. 

Mått Utfall 2021 Utfall Delår 2022 Mål 2022 
Status och ut-

veckling 

Andelen som inte återkommit % 90 % 91 % 90 % 
  

Andelen unga (0–12 år) med insats som 

inte kommit tillbaka inom ett år efter avslu-

tad insats ska bibehållas (D/B) 

Bedömd måluppfyllelse vid årets slut 

 

Kommentar 

Målet förväntas uppnås på helår baserat på 

framtaget mått vid delår samt att genomföran-

degraden av aktiviteter kopplat till målet är hög 

inom förvaltningen. Förvaltningens arbete med 

"vård på hemmaplan" ger fortsatt gott behand-

lingsresultat och god effekt. 

Mått Utfall 2021 Utfall Delår 2022 Mål 2022 
Status och ut-

veckling 

Andel som inte återkommit % 91 % 95 % 91 % 
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Trygg och värdig ålderdom 

Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras i Ox-

elösund. 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. 

 

 

 

Det finns totalt 16 mål som relaterar till detta 

kommunmål, varav 3 är kommunfullmäktige-

mål som riktar sig till VON/ÄF. Flest nämndmål 

finns det av naturliga skäl i VON (5) och minst 

mål i UN (1). Tillhörande aktiviteter för detta 

kommunmål uppgår till 361 stycken. Den ge-

nomsnittliga genomförandegraden bland alla 

nämnder är 6 %. Mest avslutade aktiviteter har 

VON/ÄF (6 %). 

 

 

Diagram - Sammanslagna målvärde för KF 

och nämnder. Bedömning ifall mål kopplat till 

"Trygg och värdig ålderdom" uppnås i slutet av 

året når nivån "Relativt låg måluppfyllelse". 

 

Totalt sett bedöms 44 % av alla mål (KF- och 

nämndmål) att uppnås i slutet av året vilket är 

högre än vid motsvarande bedömning delår 

2021 (29 %). Uppnås detta resultat vid bokslut 

2022 når det sammanslagna målvärdet "Rela-

tivt låg måluppfyllelse" vilket innebär att detta 

är ett prioriterat förbättringsområde för nämn-

dernas målarbete under hösten. 

 

Inget av de tre KF-målen som riktar sig till 

VON bedöms uppfyllas i slutet av året vilket då 

når nivån "låg måluppfyllelse". Samma bedöm-

ning och utfall av måluppfyllelse för dessa mål 

gjordes 2021 på grund av pandemin.  

Kommunfullmäktigemål 

Andelen brukare som är ganska eller 

mycket nöjda med sitt särskilda boende 

ska öka (B) 

Bedömd måluppfyllelse vid årets slut 

 

Kommentar 

Målet nås inte till helårsbokslut. Den nationella 

brukarundersökningen genomfördes under vå-

ren 2022 och resultat publicerades 2022-06-

22. Resultatet i årets undersökning kan ses 

som en spegling av det arbete som utfördes 

under 2021. Nästa nationella brukarundersök-

ning genomförs 2023. Aktiviteter för att öka 

måluppfyllelse genomförs enligt plan.  

 

 

 

Mått Utfall 2020 Utfall Delår 2022 Mål 2022 
Status och ut-

veckling 

Koladamått: U23471 74 % 69 % 74 % 
  

Andelen brukare som är ganska eller 

mycket nöjda med sin hemtjänst ska bibe-

hållas (B) 

Bedömd måluppfyllelse vid årets slut 

 

Kommentar 

Målet nås inte till helårsbokslut. Den nationella 

brukarundersökningen genomfördes under vå-

ren 2022 och resultat publicerades 2022-06-

22. Resultatet i årets undersökning kan ses 

som en spegling av det arbete som utfördes 

under 2021. Nästa nationella 
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brukarundersökning genomförs 2023. Aktivite-

ter för att öka måluppfyllelse genomförs enligt 

plan. 

Mått Utfall 2020 Utfall Delår 2022 Mål 2022 
Status och ut-

veckling 

Koladamått: U21468 82 %b     71 % 82 % 
  

Antal personer (personal) en brukare med 

hemtjänst möter under 14 dagar ska minst 

ligga i nivå med riket (B) 

Bedömd måluppfyllelse vid årets slut 

 

Kommentar 

Per augusti är utfallet 19 personer på en 14-

dagarsperiod. 

Hemtjänsten arbetar enligt fastlagd plan för att 

höja personalkontinuiteten. Detta arbete har 

gett tydliga resultat till och med augusti men 

det är fortfarande osäkert om målet nås till 

bokslut. 

Mått Utfall 2021 Utfall Delår 2022 Mål 2022 
Status och ut-

veckling 

Koladamått: U21401 24 19 15 
  

Attraktiv bostadsort 

Oxelösund erbjuder ett havsnära boende och 

en hög kommunal service. I Oxelösund inne-

bär det att kommunen erbjuder bra barnom-

sorg, skola, fritid och kulturliv. Ett bra och vari-

erat bostadsutbud finns för olika behov och 

åldrar. Kommunen präglas av ett positivt före-

tagsklimat som gör det enkelt att starta, driva 

och utveckla företag. Infrastrukturen håller god 

kvalitet och upplevs välfungerande. 

 
 

Det finns totalt 21 mål som relaterar till detta 

kommunmål, varav 5 är KF-mål. Flest nämnd-

mål finns det i KS (9) och minst mål i UN och 

VON (1). Tillhörande aktiviteter för detta kom-

munmål uppgår till 145 stycken. Den genom-

snittliga genomförandegraden bland alla 

nämnder är 4 %. Mest avslutade aktiviteter har 

UN (20 %). 

 

 
Diagram - Sammanslagna målvärde för KF 

och nämnder. Bedömning ifall mål kopplat till 

"Attraktiv bostadsort" uppnås i slutet av året 

når nivån "Mycket god måluppfyllelse". 

 

Totalt sett bedöms 81 % av alla mål (KF- och 

nämndmål) att uppnås i slutet av året vilket är 

högre än vid motsvarande bedömning delår 

2021 (63 %). Uppnås detta resultat vid bokslut 

2022 når det sammanslagna målvärdet 

"Mycket god måluppfyllelse". 

 

100 % av de fem KF-målen bedöms uppfyllas i 

slutet av året vilket då når nivån "Mycket god 

måluppfyllelse". Måluppfyllelsegraden för KF-

målen har ökat i jämförelse med motsvarande 

bedömning delår 2021 då värdet uppgick till 60 

%. 

Kommunfullmäktigemål 

Andelen förskoleplatser som erbjuds på 

önskat placeringsdatum ska öka (B) 

Bedömd måluppfyllelse vid årets slut 
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Kommentar 

Bedömningen är att andelen som får förskole-

plats på önskat placeringsdatum är hög. Mått 

finns tillgängliga att redovisas vid bokslut. 

 

Företagarnas sammanfattande omdöme om 

kommunens näringslivsklimat ska förbätt-

ras/öka (B) 

Bedömd måluppfyllelse vid årets slut 

 

Kommentar 

Företagens sammanfattande omdöme om Ox-

elösunds kommuns företagsklimat har ökat 

från 3,19 2021 till 3,45 2022. Målet är därmed 

uppnått.  

 

Mått Utfall 2021 Utfall Delår 2022 Mål 2022 
Status och ut-

veckling 

Sammanfattande omdömet om före-
tagsklimatet i kommunen (Betyg 1–6), 
Svensk näringslivs 

3,2 3,45 3,4 
  

Andelen medborgare som får svar på sitt 

mejl till kommunen inom en dag ska bibe-

hållas (B) 

Bedömd måluppfyllelse vid årets slut 

 

Kommentar 

Statistiska mått saknas vid delårsuppföljning 

på grund av versionsbyte av IT-system. Med 

hänvisning till tidigare positiva resultat och att 

arbetssätt inte ändrats prognostiseras en god 

måluppfyllelse i slutet av året. 

 

Andelen medborgare som ringer kommu-

nen som får svar på sin fråga direkt ska öka 

(B) 

Bedömd måluppfyllelse vid årets slut 

 

Kommentar 

Statistiska mått saknas vid delårsuppföljningen 

på grund av versionsbyte av IT-system. Med 

hänvisning till kommuncenters aktiva arbete 

med att möta medborgarnas frågeställningar 

direkt och tidigare goda resultat prognostiseras 

en god måluppfyllelse i slutet av året. 

 

Andelen medborgare som ringer kommu-

nen och som upplever att de får ett gott be-

mötande ska öka (B) 

Bedömd måluppfyllelse vid årets slut 

 

Kommentar 

Statistik saknas vid delårsuppföljningen på 

grund av versionsbyte av IT-system. Med hän-

visning till kommuncenters aktiva arbete med 

att möta medborgarna med gott bemötande, 

kommunens arbete med bemötande och ser-

viceriktlinjer, med tillhörande APT-material 

samt baserat på tidigare goda resultat, progno-

stiseras en god måluppfyllelse i slutet av året. 

 

Hållbar utveckling 

Oxelösund tar ansvar för att långsiktigt säkra 

resurser för framtiden och för kommande ge-

nerationer. I Oxelösund innebär det att kom-

munens ekonomi är stabil, att kommunen är en 

attraktiv arbetsgivare och att kommunen arbe-

tar aktivt för att möta samhällets krav inom mil-

jöområdet. Det innebär också att kommunen 

arbetar för ökad integration och möjlighet till 

egen försörjning. 
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Det finns totalt 22 mål som relaterar till detta 

kommunmål, varav 8 är KF-mål. Flest nämnd-

mål finns det i KS (7) och minst mål i KFN och 

SHN (1). Tillhörande aktiviteter för detta kom-

munmål uppgår till 146 stycken. Den genom-

snittliga genomförandegraden bland alla 

nämnder är 4 % vilket är att betrakta som lågt. 

Mest avslutade aktiviteter har KS (12 %). 

 

 
Diagram - Sammanslagna målvärde för KF 

och nämnder. Bedömning ifall mål kopplat till 

"Hållbar utveckling" uppnås i slutet av året når 

nivån "God måluppfyllelse". 

 

Totalt sett bedöms 64 % av alla mål (KF- och 

nämndmål) att uppnås i slutet av året vilket är 

något lägre än vid motsvarande bedömning 

delår 2021 (67 %). Uppnås detta resultat vid 

bokslut 2022 når det sammanslagna målvärdet 

"God måluppfyllelse". 

 

75 % av de åtta Kommunfullmäktigemålen be-

döms uppfyllas i slutet av året vilket då når ni-

vån "Mycket god måluppfyllelse". Måluppfyllel-

segraden för KF-målen har då ökat i jämfö-

relse med motsvarande bedömning delår 2021 

då värdet uppgick till 63 %. 

Kommunfullmäktigemål 

Resultatet efter reavinster, uttryckt som an-

del av skatter och statsbidrag ska vara 

2022 1,0 %, 2023 1,5 % och 2024 1,5 % (D/B) 

Bedömd måluppfyllelse vid årets slut 

 

Kommentar 

Bedömning är att målet nås vid årets slut. Upp-

nått värde för delår 2022 är 8,9 %, en förbätt-

ring mot ingångsvärdet på 5,6 % och mot före-

gående delår då värdet uppgick till 8,7 %. Jäm-

fört med delår 2021 är resultatet 3,6 mkr högre 

samt att intäkter från skatter och statsbidrag 

har ökat med 28,5 mkr. 

 

Mått Utfall 2021 Utfall Delår 2022 Mål 2022 
Status och ut-

veckling 

Resultatet efter reavinster, uttryckt 
som andel av skatter och statsbi-
drag % 

5,6 % 8,9 % 1 % 
  

Nettokostnadsandelen skall vara max 99 %. 

(Skillnaden mellan kostnader och taxor och 

avgifter i förhållande till skatter och statsbi-

drag) (D/B) 

Bedömd måluppfyllelse vid årets slut 

 

Kommentar 

Bedömning är att målet nås vid årets slut. En 

viktig förutsättning för god ekonomisk hushåll-

ning är att det finns en balans mellan å ena 

sidan kommunens skatteintäkter, statsbidrag 

och utjämning och å andra sidan de löpande 

intäkterna och kostnaderna. Nettokostnadsan-

delen visar den balansen. Om nettokostnads-

andelen är lägre än 100 % har kommunen en 

positiv balans. Uppnått värde för delår 2022 är 

92,2 % en förbättring mot ingångsvärdet på 

94,1 %, men en försämring mot föregående 

delår då värdet uppgick till 91,4 %. Jämfört 

med delår 2021 har skatteintäkter och statsbi-

drag ökat med 28,5 mkr. Verksamhetens net-

tokostnader har ökat i snabbare takt och visar 

en ökning med 30,6 mkr. 
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Mått Utfall 2021 Utfall Delår 2022 Mål 2022 
Status och ut-

veckling 

Nettokostnadsandel %  92,2 99 % 
  

Kommunkoncernens soliditet ska vara 

minst 30 % (B) 

Bedömd måluppfyllelse vid årets slut 

 

Kommentar 

Målet bedöms att nås. Eftersom delårsrappor-

ten är en förenklad rapport så görs ingen kon-

cernredovisningen i denna rapport. Nyckeltalet 

mäts först vid bokslutet 2022. Bedömningen är 

dock att det finansiella målet nås med tanke på 

de resultatnivåer som kommunen samt de in-

blandade bolagen (Oxelö Energi, Kustbostäder 

och Oxelösunds hamn) har per augusti och 

prognostiserar för helåret. 

  

Medarbetarengagemanget bland kommu-

nens anställda ska öka. Mäts vartannat år 

(2023, 2025, 2027) (B) 

Bedömd måluppfyllelse vid årets slut 

 

Kommentar 

Medarbetarengagemang mäts och målsätts 

med index för Hållbart medarbetarengage-

mang (HME). Indexvärdet baseras på nio frå-

gor inom områdena motivation, ledarskap och 

styrning och som ställs i arbetsmiljömätningen. 

Rapporterat utfall är det kommunövergripande 

indexvärdet från mätning i april 2022 som var 

78. Det är samma värde som vid mätningen 

hösten 2021. Alla arbetsgrupper har fått sitt 

eget gruppresultat och inom ramen för det sys-

tematiska arbetsmiljöarbetet har arbetsgrup-

perna identifierat åtgärder. Detta bör skapa för-

utsättningar för en ökad positiv upplevelse och 

ett högre indexvärde vid nästa mätning i sep-

tember 2022. 

 

Det förväntade Kommunfullmäktigemålet be-

döms uppnås vid slutet av året. 

 

Mått Utfall 2021 Utfall Delår 2022 Mål 2022 
Status och ut-

veckling 

Medarbetarengagemanget, HME 
värde 1–100 

78 78 - 
  

Sjukfrånvaron hos kommunanställda ska 

minska (D/B) 

Bedömd måluppfyllelse vid årets slut 

 

Kommentar 

Året började med en ”fjärde pandemivåg” som 

medförde höga sjukfrånvarotal under januari 

och februari. Vid delåret syns det i en högre 

korttidssjukfrånvaro i samtliga förvaltningar i 

jämförelse med samma period 2021. Däremot 

hamnade den totala sjukfrånvaron i kommunen 

mellan januari-juli 2022 något lägre (9,6 %) än 

samma period 2021 (9,7 %) och 2020 (9,9 %). 

 

Att den totala sjukfrånvaron minskat något un-

der perioden, trots att korttidssjukfrånvaron 

ökat, beror på att långtidssjukfrånvaron mins-

kat. Förvaltningarnas sjukfrånvaro skiljer sig 

dock en del åt. I äldreomsorgs- och utbild-

ningsförvaltningen har sjukfrånvaron generellt 

minskat i jämförelse med 2021. I övriga förvalt-

ningar har den ökat. Långtidssjukfrånvaron har 

blivit lägre i alla förvaltningar utom i social och 

omsorg. Kommunens interna arbete för ökad 

hälsa har fortgått som vanligt under pandemin. 

HR:s rehabstödjare har både fortsatt sina häl-

sosamtal med enskilda medarbetare och 
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erbjudit mer generella hälsosatsningar på 

gruppnivå. 

 

Kommunens hälsofrämjande aktiviteter och fö-

reläsningar har så smått kommit i gång igen. 

Under våren har medarbetarna erbjudits kost-

nadsfri yoga, rörlighetsträning, löpteknik och 

löpstyrka samt funktionell träning. De som öns-

kat har också kunnat välja att träna via en app 

med kostnadsfri tillgång till över 230 instruk-

törsledda träningspass. 

 

Det förväntade Kommunfullmäktigemålet be-

döms uppnås vid slutet av året. 

Mått Utfall 2021 Utfall Delår 2022 Mål 2022 
Status och ut-

veckling 

Sjukfrånvaro % 9,6 9,6 9,6 % 
  

Resande med kollektivtrafik ska öka (D/B) 

Bedömd måluppfyllelse vid årets slut 

 

Kommentar 

Under sommaren har 768 sommarbusskort be-

ställt och av dessa hämtades 692 sommarbus-

skort ut. Elever på gymnasiet ej inräknade då 

de fick produkten direkt på sina redan giltiga 

terminskort. Statiskt på antal resande inte klart 

då kortet gäller till den 17 augusti. 

 

Information om fördelar med att åka buss är 

genomförd till viss del och i slutet av augusti 

försätter Sörmlandstrafiken arbetet tillsam-

mans med kommunerna i Sörmland samt hela 

Östra Mellansverige. ”Prova-på-kampanjen" 

erbjuds genom Region Sörmlands EU-finansi-

erade projekt "Fossilfritt 2030 – Rena Resan" 

som syftar till ett hållbart resande i Östra Mel-

lansverige.” 

 

Målet bedöms uppnås på helår med anledning 

av de satsningar som gjort på kollektivtrafik, 

både från regionens sida och lokalt med beslut 

om gratis busskort för ungdomar samt pens-

ionärer. 

 

Mått Utfall 2021 Utfall Delår 2022 Mål 2022 
Status och ut-

veckling 

Antal resande st 158 123  158 123 
  

Andelen ekologiska livsmedel ska vara 

minst 45 % (D/B) 

Bedömd måluppfyllelse vid årets slut 

 

Kommentar 

Andelen ekologiska livsmedel ökar i jämförelse 

med ingångsvärdet men är vid delåret inte i 

målnivå. Orsaken är den begränsade till-

gången bland annat beroende på livsmedels-

bristen till följd av kriget i Ukraina och kostna-

derna för inköp av livsmedel. 

 

Eftersom det blir svårare att få tag på ekolo-

giska livsmedel under hösten bedöms det för-

väntade Kommunfullmäktigemålet inte nås vid 

slutet av året. 

 

Mått Utfall 2021 Utfall Delår 2022 Mål 2022 
Status och ut-

veckling 

Andelen ekologiska livsmedel % 43 % 44 % 45 % 
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Andelen nyanlända som har lämnat etable-

ringsuppdraget och börjat arbeta eller stu-

dera, status efter 90 dagar, ska vara minst 

40 % (B) 

Bedömd måluppfyllelse vid årets slut 

 

Kommentar 

Måttet mäts på helår och siffrorna har ännu 

inte publicerats. Förvaltningen befarar att an-

delen som börjat arbeta eller studera inte hel-

ler för 2022 kommer vara 40 %. Orsaken är att 

många av de som möter förvaltningens arbets-

marknadsenhet nu för tiden står långt ifrån ar-

betsmarknaden på grund av svår psykosocial 

problematik, låg utbildningsnivå och svårig-

heter med svenska språket. Dessa faktorer för-

svårar avsevärt att få en egen försörjning eller 

påbörja studier. Även Arbetsförmedlingens 

omorganisation har påverkat samarbetet mel-

lan myndigheten och kommunen. 

 

Åtgärder som hittills vidtagits är ett omfattande 

arbete med att säkerställa att varje individ har 

en personlig handlingsplan upprättad. Ny rutin 

är även framtagen där månadsmöten mellan 

försörjningsstöd och jobbcoacher genomförs 

där även SFI och studie- och yrkesvägledare 

på Campus Oxelösund är inbjudna. Målet är 

samverkan gällande enskilda individer som be-

höver kommunens stöd gällande arbete och 

studier. När enhetschef åter finns på plats in-

tensifieras även arbetet gällande samverkan 

med andra aktörer, som till exempel arbetsför-

medling, försäkringskassa och regionen. 
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Det finansiella perspektivet - Utvär-

dering av kommunens resultat och 

ställning 

Resultaträkning 

Periodens resultat 

Periodens resultat är 49,6 miljoner kronor 

(mkr), vilket är en förbättring med 3,6 mkr i 

jämförelse med 2021 delårsresultat på 

46,0 mkr. 

Förändring av intäkter och kostnader mel-

lan delår 2022 och delår 2021 

Intäkter 

Intäkterna är 1,8 mkr högre än delår 2021. 

Några av de stora förändringarna är försälj-

ningsintäkter 2,2 mkr, högre intäkter för taxor 

och avgifter, 1,8 mkr och högre arrendeintäkter 

1,1 mkr. Intäkter från bidrag har ökat med 

0,8 mkr. Bidrag från Skolverket ökade med 

3,4 mkr och bidrag från Migrationsverket forts-

ätter att minska, från 5,4 mkr till 3,3 mkr, en 

förändring på 2,1 mkr. Bidrag från Försäkrings-

kassan har minskat med 1,3 mkr och hänför 

sig till att verksamheten Personlig assistans 

har övergått på extern utförare. Härvid har bi-

dragsintäkterna betalats direkt till utföraren. 

Övriga bidrag har ökat med 2,6 mkr som 

mestadels avser kompensation för en del av 

sjuklönekostnader och coronarelaterade mer-

kostnader. 

Kommunen fortsätter att sälja icke-strategiska 

anläggningstillgångar. Syftet är att tillhanda-

hålla mark för bostäder, främja företagande 

och frigöra kapital. Försäljningsintäkter för peri-

oden är 8,3 mkr, 3,5 mkr lägre än föregående 

delår. 

Kostnader 

Verksamhetens kostnader ökade med 

23,8 mkr varav personalkostnader står för den 

största delen av ökningen 17,8 mkr. Inom per-

sonalkostnader ökar pensionskostnader med 

2,1 mkr. Kostnader för köpt verksamhet från 

kommuner har ökat med 2,2 mkr, bland annat 

för högre placeringskostnader. Kostnader för 

hyror har minskat med 1,8 mkr som kan hänvi-

sas till att föregående delårshyran för företags-

huset och tältstall inte finns kvar. Övriga fastig-

hetskostnader har ökat med 3,5 mkr och det 

gäller kostnader för iordningställande av mar-

ken vid Stenvikshamnen. Övriga tjänster och 

kostnader har ökat med 3,4 mkr, bland annat 

högre kostnader för livsmedel, arbetskläder- 

och skor, dataprogram och konsulter samt 

lägre kostnader för kurser och exploaterings-

verksamheten. 

En förutsättning för god ekonomisk hushållning 

är att kommunen har en balans mellan kostna-

der och intäkter. Ett nyckeltal är nettokostnads-

andelen, det vill säga hur stor andel av de lö-

pande kostnaderna tas i anspråk av skattein-

täkter, statsbidrag och utjämning. En netto-

kostnadsandel på över 100 % innebär att kost-

naderna överstiger intäkterna. Nettokostnads-

andelen 2022 är 92,2 %, en försämring jämfört 

med delår 2021 (91,4 %). 

Avskrivningar och nedskrivningar 

Kostnader för avskrivningar är 25,9 mkr, 

8,5 mkr högre än föregående perioden vilket 

beror på den fortsatt höga investeringstakten 

exempelvis gällande Oxelöskolan och nytt sär-

skilt boende. 

Skatter och statsbidrag 

Kommunens intäkter består huvudsakligen av 

skatter och generella statsbidrag. Utdebite-

ringen är fortsatt 22:22 per skattekrona i kom-

munen. 

Skatteintäkterna baseras på hur många invå-

nare kommunen har 1 november året före bud-

getåret. Invånarna detta datum 2021(12 097) 

var 111 personer mer än 2020 (11 986). 

Intäkter från skatter och statsbidrag ökade 

med 28,5 mkr från 531,4 mkr till 559,9 mkr. 

Skatteavräkningen står för 9,5 mkr av ök-

ningen. Bidrag från inkomstutjämningen har 

ökat med 22,5 mkr och bidrag från kostnadsut-

jämningen har ökat med 5,6 mkr. Generella bi-

drag har minskat med 6,3 mkr. Avgiften till 

LSS-utjämningen har ökat med 2,3 mkr. 

Finansnettot  

Finansiella intäkter utgörs av ersättning från 

våra koncernbolag för deras andel av upplå-

ningen, av utdelningar från bland annat Oxe-

lösunds Hamn och Förab samt av utbetalning 

av överskottsmedel från Kommuninvest. Fi-

nansiella intäkter är 13,3 mkr, en ökning med 

6,5 mkr jämfört med föregående delår vilket 

främst beror på högre utdelningar. 

Finansiella kostnader utgörs av låneräntor på 

våra lån för kommunen och bolagskoncernen 

samt ränta på pensionsskulden. Övriga finansi-

ella kostnader är bankavgifter och 
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inkassokostnader. Totalt är finansiella kostna-

der 7,4 mkr, 0,8 mkr högre än föregående 

delår vilket kan hänvisas till högre räntekostna-

der. 

Finansnettot blev sammanlagt ett överskott på 

5,9 mkr. 

Ställning 

Balansräkningen 

Balansräkningen ger en ögonblicksbild av den 

ekonomiska ställningen vid en viss tidpunkt, 

här beskrivas förändringen sedan årsskiftet. 

Under året har balansomslutningen ökat med 

3,5 mkr, från 1 702,0 mkr till 1 705,5 mkr. 

Tillgångar 

Anläggningstillgångarna ökade med 6,8 mkr. 

Den största ökningen är inom materiella an-

läggningstillgångar som ökade med 11,5 mkr 

till följd av årets investeringar, minskat med av-

skrivningar och försäljningar. De finansiella till-

gångarna ökade med 0,1 mkr som avser inbe-

talt andelskapital till Kommuninvest. 

Omsättningstillgångarna minskade med 

3,5 mkr vilket mestadels beror på högre ford-

ringar på Skatteverket samt lägre likvida me-

del. 

Eget kapital 

Ingående värde på eget kapital var 405,7 mkr. 

Inga justeringar har gjorts under året. 

Avsättningar 

Avsättningen ökade med 7,1 mkr vilket främst 

beror på pensionsskulden som ökade från 

87,5 mkr till 94,6 mkr. 

Skulder 

Långfristiga skulder är oförändrade sedan års-

skiftet. Ingen nyupplåning har behövt göras, 

finansiering av investeringar har skett med lik-

vida medel. 

De kortfristiga skulderna minskade med 

53,2 mkr vilket bland annat beror på lägre 

skuld till koncernbolag (34,1 mkr), lägre leve-

rantörsskulder (7,5 mkr) och lägre kostnader 

för semesterlöneskulden (15,2 mkr) samt 

högre upplupna kostnader (3,7 mkr). 

Soliditeten visar kommunens ekonomiska ut-

hållighet på lång sikt och anges som andelen 

eget kapital av totala tillgångar. I delårsrappor-

ten uppgår den till 20,9 % en minskning sedan 

årsskiftet då soliditeten uppgick till 23,8 %. 

Leasingavtal 

Kommunens leasingkontrakt behandlas som 

operationell leasing och innebär ett åtagande 

på 4,9 mkr (3,8 mkr) och utgörs av återstående 

nominella leasingavgifter. Utöver detta tillkom-

mer IT- inventarier inom samarbetsavtalet med 

Nyköpings kommun. 

Kommunens policy är att endast leasa person-

bilar och larmsystem. Under året har tillkommit 

leasing av förmånscyklar. Även datorer leasas 

inom ramen för samarbetsavtal med Nykö-

pings kommun. Undantag har gjorts för teknisk 

utrustning där olika krav omöjliggjort köp. 

Borgensåtaganden 

Kommunens borgensåtaganden och övriga an-

svarsförbindelser uppgick till 20,8 mkr 

(20,9 mkr). Borgensåtagande för Förabs bank-

lån är på 20,7 mkr. Hyresgarantier står för 

0,1 mkr (0,2 mkr). 

Koncernbanken 

Koncernbankens uppgift är att förse Oxe-

lösunds kommun och dess helägda bolag med 

lån och likvida medel till lägsta möjliga ränte-

kostnad. Kapitalförvaltning och samordning av 

koncernens likviditet ingår i koncernbankens 

uppdrag. Verksamheten bedrivs enligt finans-

policyns regler och med hjälp av en finanskom-

mitté. 

Kommunen strävar efter ett lågt positivt saldo 

på koncernkontot. Avtalet med Sörmlands 

Sparbank ger också tillgång till en kontokredit 

på 60 mkr för att överbrygga eventuella kortare 

likviditetsbehov. 

Extern upplåning för kommunen och dess 

helägda bolag görs av koncernbanken. Undan-

tag görs för Oxelösunds Kommuns Förvalt-

nings AB (Förab) vilket lånar direkt med kom-

munens borgen. 

Den totala låneskulden uppgår till 924,0 mkr 

och är oförändrad sedan årsskiftet. Kommu-

nens del av låneskulden är 439,3 mkr och bo-

lagens del av låneskulden är 484,7 mkr. 

Genomsnittsräntan har sjunkit från 0,98 % vid 

årsskiftet till 0,91 % vid delåret. Genomsnittlig 

räntebindningstid är 2,8 år (2,8 år). Genom-

snittlig kapitalbindningstid är 3,3 år 

(3,5 år). Ränte- och kapitalbindningstiden lig-

ger inom riktlinjerna från finanspolicyn. 
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Pensioner 

Pensioner redovisas enligt blandmodellen, vil-

ket innebär att pensioner intjänade till och med 

1997 behandlas som en ansvars-förbindelse. 

Pensionsförmåner som intjänats från och med 

1998 redovisas löpande som kostnad i resul-

taträkningen och avsättning i balansräkningen. 

Utöver detta finns intjänade förmåner för del-

tidspolitiker vilka också har rätt till pension. 

Kommunens totala pensionsskuld uppgår till 

331,6 mkr (330,6 mkr) varav 237,0 mkr redovi-

sas som ansvarsförbindelse utanför balansräk-

ningen. I takt med att gamla pensioner betalas 

ut kommer en ökande andel av skulden att fin-

nas i balansräkningens avsättning. Den av-

satta skulden i balansräkningen ökade med 

7,1 mkr till 94,6 mkr per sista augusti. 

Avslutande kommentarer 

Det bokförda resultatet per augusti 2022 är 

49,6 mkr. För helåret 2022 bedöms resultatet 

bli 25,4 mkr, 17,3 mkr bättre än budget. Verk-

samheten gjorde ett överskott på 6,7 mkr per 

augusti 2022 och en prognos på totalt 5,4 mkr 

för helåret. Samtliga nämnder bedömer att de 

kommer att hålla budget eller redovisa ett posi-

tivt resultat för helåret 2022. 

Med tanke på de utmaningar som kommer de 

närmaste åren i form av bland annat stora in-

vesteringar och en åldrande befolkning kom-

mer beslut om prioriteringar inom och av verk-

samhet fattas och tempot i förändringsarbetet 

kommer att behöva ökas om Oxelösund skall 

behålla greppet om ekonomin i framtiden. 

Under våren 2019 gjordes en genomlysning av 

vård- och omsorgsnämnden. Dess slutsatser 

har sedan dess börjat omsättas i beslut och 

aktiviteter vilket lett till ekonomiska resultatet i 

form av minskade underskott. Processen är 

inte klar då det återstår arbete inom främst 

hemtjänsten inom äldreomsorgsförvaltningen. 

De områden man främst arbetar med är be-

manningsplanering och kulturen i organisat-

ionen. Det är väsentligt att detta arbete fortsät-

ter och ger resultat. 

Den långsiktiga förvaltningen av kommunens 

fastigheter samt de uppdrag som Kustbostäder 

utför är ett viktigt utvecklingsområde. Under 

året presenteras en utredning som redovisar 

kostnadsläge och följsamhet till gällande lag-

stiftning rörande intern upphandling. Med an-

ledning av utredningen pågår ett 

utvecklingsarbete som är av betydelse för 

kommande beslut om prioriteringar i kommu-

nens fastighetsbestånd och får att nå en effek-

tiv förvaltning av kommunens fastigheter. Ut-

redningen kommer att vara färdigt under hös-

ten 2022. 

För de närmaste åren kommer finansnettot att 

vara negativt på grund av den ökande lånes-

kulden och den ökande räntenivån. Detta ger 

en ökad räntekänslighet för kommunen. Fi-

nansnettot kommer under de närmaste åren 

inte kunna hjälpa upp kommunens resultat 

som det har gjort under de senaste åren. Oxe-

lösunds kommun kommer att i framtiden vara 

än mer beroende av att nämnderna håller sin 

budget. 

Det är också av vikt att vi minskar våra inve-

steringsvolymer från och med 2024 – 2025. 

För att behålla vårt grepp om framtiden behö-

ver vår löneskuld börja amorteras från och 

med dessa år. 

För att fortsätta ha ett grepp om framtiden be-

höver kommunen en reserv för oförutsedda ut-

gifter som bland annat kan hantera de föränd-

ringar i demografin som sker under året eller 

andra oförutsedda utgifter som uppkommer 

under året. Den senaste tidens världshändel-

ser så som kriget i Ukraina, kraftigt ökad inflat-

ion och ökade räntenivåer understryker detta 

behov. 

Samtidigt behöver kommunen ha ett resultat-

krav för att möta framtiden. Det är viktigt att 

föra en diskussion av dess storlek över olika år 

med tanke på bland annat den investeringspe-

riod som Oxelösund befinner sig i under de 

närmaste åren. Resultatkravet kan komma att 

variera mellan olika år utifrån Oxelösunds situ-

ation för respektive år. 

Långsiktigt är en nettokostnadsandel på över 

100 % inte hållbar. När vi som nu är inne i en 

kraftig investeringsperiod och skulderna ökar 

kommer det krävas att nettokostnadsandelen 

fortsätter att ligga klart under 100 % även i 

framtiden för att Oxelösund skall klara av sina 

utmaningar. Vi kommer att behöva effektivi-

sera vår verksamhet och besluta om priorite-

ringar av och inom vår verksamhet. Vi kommer 

både behöva bromsa kostnadsutveckling och 

öka omställningstakt, effektiviseringsarbete 

och utbyggnad av vissa kommunala verksam-

heter. Vi kommer att få både gasa och bromsa. 
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De kommunala bolagen 

Uppföljning av kommunmål 

De kommunala bolagen ska inom utpekade 

kommunmålsområden bidra till den gemen-

samma Visionen för Oxelösunds Kommun. 

Uppföljning av kommunmål grundar sig på en 

bedömning om bolagen når fastställda mål i 

slutet av året samt det sammanslagna värdet 

av måluppfyllelse enligt följande: 

 

Genom delårsrapporter konstateras att bola-

gen systematiskt och aktivt arbetar för att 

uppnå de förväntade målen i ägardirektiv inom 

alla utpekade kommunmål. Förutsättningarna 

för att nå de förväntade målen i slutet av året 

bedöms därför vara mycket goda. Om utfall i 

Bokslut 2022 överensstämmer med denna de-

lårsbedömning uppnås nivån ”Mycket god 

måluppfyllelse” i bägge bolagen. 

 

 

Tabell - Sammanslagna målvärde per kommunmål når nivån "Mycket god måluppfyllelse" 

 

Uppföljning av ägardirektiv 

Enligt ägardirektiv skall åtgärder och resultat 

för att nå målen redovisas i dotterbolagens de-

lårsredovisning. Nedan redovisas uppföljning 

av 2022 års ägardirektiv för respektive bolag 

fram till augusti 2022. 

Förab 

Enligt ägardirektiv ska kommunen ska erhålla 

utdelning från Förab i enlighet med av 

Kommunfullmäktige beslutad avkastningsplan. 

Bolaget har lämnat utdelning i enlighet med 

avkastningsplanen. 

Bedömningen är att ägardirektivet kommer att 

uppfyllas i slutet av året. 

Kustbostäder AB 

Sammanfattande bedömning 

Kustbostäder AB bedöms nå merparten av 

sina mål i slutet av året. 

 

Det sammanslagna värdet för alla mål i ägardi-

rektiv når nivån "Mycket god måluppfyllelse". 

 

Diagram - Sammanslagna målvärde för Kust-

bostäder AB. 

Mod och framtidstro 

Enligt ägardirektiv ska Bolaget ta fram en plan 

för nyproduktion med en samlad bild av projekt 

för olika typer av bostäder. 

Kustbostäder arbetar efter en plan för nypro-

duktion av fler fastigheter och har presenterat 

Koncernmål
Mod & 

framtidstro

Trygg & 

säker 

uppväxt

God 

folkhälsa

Attraktiv 

bostadsort

Trygg & 

värdig 

ålderdom

Hållbar 

utveckling

Antal mål 1 1 2 1 1 4

Mål som uppnås 1 1 2 1 1 3

Mål som inte uppnås 1
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planen för kommunstyrelseförvaltningen under 

våren. 

Bedömning är att mål i ägardirektiv kommer att 

uppfyllas i slutet av året. Det sammanslagna 

värdet för mål kopplade till ”Mod och framtids-

tro” når nivån ”Mycket god måluppfyllelse”. 

Trygg och säker uppväxt 

Enligt ägardirektiv ska Bolaget redovisa minst 

2 trygghetsskapande åtgärder som genomförts 

under året. 

Exempel på åtgärder under den aktuella peri-

oden är arbete med Huskurage, bättre ordning 

i våra miljöhus/rum, ordning och reda i områ-

dena samt klottersanering. Utförligare redovis-

ning av åtgärder och utfall kommer i boksluts-

rapport. 

Bedömningen är att mål i ägardirektiv kommer 

att uppfyllas i slutet av året. Det samman-

slagna värdet för mål kopplade till ”Trygg och 

säker uppväxt” når nivån ”Mycket god målupp-

fyllelse”. 

God folkhälsa 

Enligt ägardirektiv ska Bolaget i samarbete 

med berörda nämnder och arbetsförmedlingen 

erbjuda minst 5 arbetspraktikplatser samt 

minst 20 ungdomar sommarjobb. 

Kustbostäder har haft fler än 6 säsongsan-

ställda samt ca 30 ungdomar som deltagit i 

skötseln av våra grönområden och erhållit ar-

betspraktik. Utöver det har bolaget några an-

ställningar med syfte att erbjuda arbetspraktik. 

Bedömningen är att mål i ägardirektiv kommer 

att uppfyllas i slutet av året. Det samman-

slagna värdet för mål kopplade till ”God folk-

hälsa” når nivån ”Mycket god måluppfyllelse”. 

Trygg och värdig ålderdom 

Enligt ägardirektiv ska Bolaget: 

• bygga hissar i det befintliga fastighets-

beståndet eller via nyproduktion med 

en målsättning att minst 34 % av bola-

gets lägenheter ska vara tillgängliga 

via hiss år 2027 samt 

• beskriva en förväntad efterfrågan på 

hissar. 

Med Prismanprojektet erhålls ytterligare 48 lä-

genheter med tillgång till lägenheten via hiss. 

Med detta kommer totalt 373 lägenheter vara 

tillgängliga via hiss. Detta motsvarar 29 % av 

samtliga av Kustbostäders lägenheter och 

34 % av våra lägenheter som har trapphus. 

Bolaget har en så kallat hissförtur som kan ses 

som en indikator av efterfrågan på lägenheter 

med bra tillgänglighet. Under 2021 skrevs 10 

hyresavtal med hissförtur och det är betydligt 

färre än år 2018/19 då det var 22 respektive 16 

hissförturer. Bedömningen är att efterfrågan är 

relativt stabil. 

Bedömningen är att mål i ägardirektiv kommer 

att uppfyllas i slutet av året. Det samman-

slagna värdet för mål kopplade till ”Trygg och 

värdig ålderdom” når nivån ”Mycket god 

måluppfyllelse”. 

Attraktiv bostadsort 

Enligt ägardirektiv ska Bolaget: 

• Ta fram ett verktyg/metod för nöjd-

kundmätning för de egna fastigheterna 

som möjliggör tätare mätningar samt 

• genomföra en årlig nöjdkundmätning 

som påvisar en resultatförbättring jäm-

fört med tidigare mätning  

Som vidareutveckling av fastställd metod/verk-

tyg för nöjdkundmätning kommer en större 

kundundersökning att genomföras under hös-

ten 2022. Undersökningen följs sedan upp 

med några utvalda frågor till ett färre antal hy-

resgäster under 2023 och 2024 för att få en 

bättre kunskap om det uppstår förändringar 

mellan de större mätningarna. NKI undersök-

ning är planerad att genomföras i kvartal 

4 2022. 

Bedömningen är att mål i ägardirektiv kommer 

att uppfyllas i slutet av året. Det sammantagna 

värdet för mål kopplade till ”Attraktiv bostads-

ort” når nivån ”Mycket god måluppfyllelse”. 

Hållbar utveckling 

Enligt ägardirektiv ska Bolaget: 

• Förse MSN med underlag för nyckel-

talsuppföljning av effektivitet och kvali-

tet inom Kustbostäder inom områdena: 

stadsbilden, säkerhet, lekplatser och 

snöröjning. 

• Redovisa åtgärder och utfall för att 

minska Allmännyttans energiförbruk-

ning (el samt värme) med 6 % till 

2022, jämfört med 2017,  

• Fortsätta utbyggnad med minst 2 ladd-

stolpar för elfordon. 

• Årligen installera solceller på minst en 

av bolagets fastigheter. 
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Kustbostäder levererar efterfrågat underlag till 

MSF som kan användas för uppföljning av 

nämnda områden. 

Mätning av Allmännyttans energiförbrukning 

görs på årsbasis och kommer redovisas i bo-

lagsstyrningsrapporten. Målet bedöms inte 

kunna nås då åtgärder med att öka komforten i 

våra boenden har prioriterats och begränsat 

möjligheten att sänka energiförbrukningen så 

mycket som önskats. För att uppnå ägardirekti-

vet behövs större mer kostsamma projekt ge-

nomföras som exempelvis tilläggsisolering och 

bättre värmeåtervinning. I planering av stam-

renoveringar kommer denna fråga att belysas 

och i den beslutsprocessen tas beslut om vilka 

åtgärder som skall genomföras. 

Två elstolpar för elfordon, vilket motsvarar 4 

ladduttag, kommer installeras under kvartal 4. 

En solcellsanläggning är planerad att anläggas 

på Ramdalshöjden under hösten. 

Sammantaget bedöms tre av fyra mål (75 %) 

inom Hållbar utveckling i ägardirektiv uppfyllas 

i slutet av året. Det finns en relevant analys för 

att på sikt kunna svara upp mot kravet på att 

minska Allmännyttans energiförbrukning. Det 

sammanslagna värdet för mål kopplade till 

”Hållbar utveckling” når nivån ”Mycket god 

måluppfyllelse”. 

Väsentliga händelser 

Kustbostäder har haft en period med fler va-

kanta lägenheter som successivt minskat un-

der 2022 till relativt normala nivåer. Analysen 

om varför bolaget hade en period med fler va-

kanta lägenheter under 2021 är osäker men 

beror troligen på många omvärldsfaktorer som 

pandemi, viss neddragning hos vissa större ar-

betsgivare samt mycket nyproduktion i Nykö-

ping. 

Bolagen ser en kraftig ökning av materialkost-

nader som påverkar samtliga projekt och drift-

budgeten negativt. Även elpriset bedöms fort-

sätta vara högt och variera mycket vilket kom-

mer påverka driftkostnaderna negativt. Kustbo-

städer har prioriterat mycket av tillgängliga re-

surser inom förvaltningen till Prismanprojektet 

vilket påverkat framdriften i andra aktiviteter 

och projekt. 

Oxelö Energi AB 

Sammanfattande bedömning 

Oxelö Energi AB bedöms nå merparten av 

sina mål i slutet av året. 

 

Det sammanslagna värdet för alla mål i ägardi-

rektiv når nivån "Mycket god måluppfyllelse". 

 

Diagram - Sammanslagna målvärde för Oxelö 

Energi AB. 

Attraktiv bostadsort 

Enligt ägardirektiv ska Bolaget: 

• I samarbete med berörda nämnder 

och arbetsförmedlingen erbjuda minst 

3 arbetspraktikplatser.  

• Redovisa genomförda behovsbase-

rade åtgärder för förnyelse av VA-nä-

tet för att säkra framtida vattenförsörj-

ning.  

• Öka antalet kunder till fjärrvärmenätet 

med 22 st fram till 2022-12-31 jämfört 

med år 2019.  

• Öka antalet aktiva användare i stads-

nätet med ett långsiktigt mål att nå 

3 700 stycken till år 2027. 

Bolaget har ett antal tjänster som kan definie-

ras som arbetspraktik och en av dessa har un-

der året omvandlats till en fast tillsvidarean-

ställningen. Bolaget har haft två resurser i yr-

kespraktik varav en av dessa har övergått i en 

fast anställning. Utöver det finns ett par resur-

ser i bolaget som kan karaktäriseras som yr-

kespraktik. 

En etapp med renovering av ca 410 meter 

dricksvattenledning är beställd och kommer 

genomföras under kvartal 3. Bolaget har en 

förnyelseplan som inarbetas i budgeten för att 

bibehålla hög tillgänglighet i VA nätet. 

Koncernmål
Attraktiv 

bostadsort

Hållbar 

utveckling

Antal mål 4 5

Mål som uppnås 4 4

Mål som inte uppnås 1
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Underhållet av avloppsnätet följer planen med 

årliga områdesinventeringar av nätet. 

Från 2019 fram till idag har 16 fastigheter an-

slutits till fjärrvärmenätet. Under 2022 planeras 

för anslutning av LSS boendet, nya förskolan i 

Peterslund, fem villor i Peterslund samt en be-

ställning från ytterligare en villaägare. Med 

dessa anslutningar kommer utfallet bli 24 fas-

tigheter. 

Aktuellt antal aktiva användare av Stadsnätet 

är 3 502 stycken vilket är 71 fler jämfört med 

januari 2021. Med denna anslutningstakt är 

bedömningen det finns mycket goda förutsätt-

ningar att nå 3700 aktiva användare innan år 

2027. 

Bedömningen är att mål i ägardirektiv kommer 

att uppfyllas i slutet av året. Det samman-

slagna värdet för mål kopplade till ”Attraktiv bo-

stadsort” når nivån ”Mycket god måluppfyl-

lelse”. 

Hållbar utveckling 

Enligt ägardirektiv ska Bolaget genom: 

• Genom uppföljning av följande nyckel-

tal i avfallsplanen minska uppkommit 

avfall och öka återvinningen,      

o Mängd insamlat hushållsavfall  

o Mängd insamlat mat- och 

restavfall. 

o Mängd insamlade förpack-

ningar och returpapper. 

• Anordna en årlig hållbarhetsdag med 

kommunen med koppling till kommu-

nens strategi för hållbar utveckling. 

• Utveckla fjärrvärmeverksamheten med 

inriktning mot att i så hög grad som 

möjligt ta tillvara spillvärmekällor på 

SSAB efter SSAB:s omställning. 

• Utreda och föreslå hur strukturen för 

fortsatt utbyggnad av laddinfrastruktur 

skall se ut avseende ägande, laddka-

pacitet, underhållet av laddstolparna 

samt säkra att det finns kapacitet i el-

nätet för framtida utbyggnad av ladd 

infrastrukturen. 

Det finns en medvetenhet i samhället om 

vikten av att sortera avfall men svårigheten är 

att ändra beteenden. Enligt senaste uppfölj-

ningen sker inga större förändringar i förhål-

lande till utgångsläget. Bedömningen är att det 

behövs ett system med hushållsnära avfalls-

hämtning för att nå målet. Allt tyder på att det 

kommer en förändring i lagen som gör att hus-

hållsnära avfallshämtning kommer bli obligato-

riskt. Bolaget planerar för införandet och be-

dömningen är att förutsättningarna för att nå 

målet kommer bli mycket bättre. 

Bolaget planerar för genomförande av en håll-

barhetsdag under kvartal 4. 

Inriktningen är att Vattenfall kommer ha basle-

veransen av fjärrvärme till Oxelösund och att 

SSAB kompletterar med den överskottsvärme 

de kan producera. Dialog förs med SSAB med 

inriktning att skapa förutsättningar att fjärrvär-

menätet ska kunna ta emot så mycket över-

skottsvärme som möjligt. 

Bolaget arbetet i fler plan med frågan och är 

bland annat medfinansiär av en studie om 

framtida laddinfrastruktur och hur det påverkat 

elnätsbolag. Lokalt har en analys av elnätets 

kapacitet samt workshop genomförts för att 

titta på Oxelösunds förutsättningar. 

Bedömningen är att mål i ägardirektiv kommer 

att uppfyllas i slutet av året och det finns ett re-

levant resonemang kring avfallshantering. Det 

sammanslagna tagna värdet för mål kopplade 

till ”Hållbar utveckling” når nivån ”Mycket god 

måluppfyllelse”. 

Väsentliga händelser 

För Oxelö Energi började året med några 

varma månader som innebar att fjärrvärmeför-

säljningen blev lägre än budgeterat samtidigt 

som oljelagret i hamnen har varit tomt med 

utebliven värmeleverans. En annan avvikelse 

är höga elpriser som påverkat elnätsverksam-

heten där elnätsförlusterna blivit betydligt dy-

rare. Till detta kommer prisökningar som på-

verkat projektens ekonomi. I övrigt har verk-

samheten fungerat som planerat. 
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Ekonomiskt utfall 

Affärsområde Budget Intäkter 
Kostna-

der 
Utfall 

Budget- 
avvikelse 

Förab -0,7 0,0 -0,6 -0,6 0,1 

Kustbostäder 6,2 126,9 -117,2 9,7 3,5 

Därav:       

Gata/Park förvaltning (0,0) (7,2) -(6,4) (0,8) (0,8) 

Kommunfastigheter (0,0) (23,0) -(23,1) -(0,1) -(0,1) 

Oxelö Energi 11,0 89,0 -79,7 9,3 -1,7 

Därav:       

Vatten och avlopp (0,0) (24,0) -(24,6) -(0,6) -(0,6) 

Renhållning (0,0) (9,4) -(9,3) (0,1) (0,1) 

Avgår koncerneliminering, 
skatt och bokslutsdispositioner 

-21,0 21,0 -3,9   

Bolagskoncernen 
resultat efter finansiella pos-
ter 

  194,9 -176,5 14,5   

 

Kustbostäder 

Allmännyttan överträffar budget. Intäkterna är 

högre än budgeterat, driftkostnaderna något 

högre än budget, men reparationskostnaden 

lägre. Intäkterna, samt lägre underhållskostna-

der, och räntor än budget gör att resultatet är 

bättre än budgeterat. 

Kommersiella fastigheter visar ett resultat som 

budget. Städverksamheten går något bättre än 

budget, på grund av lägre omkostnader. 

Gata/park verksamheten visar ett bättre resul-

tat än budget då kostnader för vinterväghåll-

ningen varit låga. Kommunfastigheter visar ett 

resultat som budget. 

Resultatprognos för Kustbostäder är 8,3 mkr, 

vilket är oförändrat mot budget. Det finns en 

osäkerhet kring elprisernas utveckling under 

hösten som kan påverka resultatet negativt. 

Oxelö Energi 

Fjärrvärmeverksamheten går som budget. Om-

sättningen och därmed inköpen av fjärrvärme 

lägre än budget men vinstbortfallet kompense-

ras av lägre kostnader än budget. VA-verk-

samheten går något sämre än budget bero-

ende på högre kostnader. Elnät går sämre än 

budget då kostnaderna för nätförluster kraftigt 

överstiger budget. Även personalkostnader 

högre än budget. 

Stadsnät går bättre än budget då intäkterna 

varit större än budgeterat. Renhållningen går 

som budget, högre personalkostnader komp-

enseras av lägre driftkostnader. Resultatpro-

gnos för Oxelö Energi är 15,5 mkr, vilket är 

2,0 mkr lägre än budget och beror på höga 

kostnader för nätförluster. 
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Balanskravsresultat utifrån 

helårsprognosen 

Balanskravet är kommunallagens regelverk för 

krav på ekonomisk balans mellan intäkter och 

kostnader. Om kostnaderna är större än intäk-

terna ett enskilt räkenskapsår uppstår ett un-

derskott som ska återställas inom de tre påföl-

jande åren. Balanskravet avser kommunens 

nämnds- och förvaltningsorganisation. 

Oxelösunds kommun har inte haft ett negativt 

balanskravsresultat sedan 2011 och har där-

med inget underskott att återställa. 

Sedan 2013 är det möjligt för kommuner att re-

servera medel till en resultatutjämningsreserv 

(RUR), och därmed under vissa förutsättningar 

föra medel mellan olika år. Tanken är att över-

skott ska kunna reserveras i RUR under finan-

siellt goda tider, då skatteintäkterna ökar or-

dentligt, för att sedan användas för att täcka 

hela eller delar av underskott under svagare ti-

der. 

Kommunen har 100,0 mkr avsatta i RUR. 

Balanskravsutredningen syftar till att visa hur 

balanskravsresultatet har uppstått. Från det re-

dovisade resultatet tas alla realisationsvinster 

(vinst vid försäljning av anläggningstillgångar) 

bort. Därefter finns det möjlighet att gottgöra 

resultatet för realisationsvinster/förluster som 

uppstått vid avyttring av tillgångar om dessa 

avyttringar bidrar till god ekonomisk hushåll-

ning (till exempel kostnadsbesparingar) i fram-

tiden. Återföring ska också ske av orealiserade 

vinster och förluster i värdepapper. Om resul-

tatet som då uppstår medger och fullmäktige 

beslutar görs sedan reservering till resultatut-

jämningsreserven alternativt lyfts medel fram 

från resultatutjämningsreserven för att hantera 

negativa resultat efter balanskravsjusteringar. 

Helårsprognosen för årets resultat efter ba-

lanskravsjusteringar är 25,4 mkr, 3,7 % av an-

del i skatter och statsbidrag. Målet för god eko-

nomisk hushållning är för 2022 1,0 % av resul-

tatet efter reavinster och det innebär att målet 

kommer att uppnås. 
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Väsentliga personalförhållanden 

Personalstatistik 

Under första halvan av 2022 har verksamhet-

erna påbörjat en återgång till normalläge efter 

pandemin. Externa aktiviteter och fysiska mö-

ten har genomförts i större utsträckning. Erfa-

renheter som gjorts under pandemin har tagits 

tillvara, tex genom ett minskat antal resor samt 

fler digitala utbildningar och möten än tidigare 

vilket spar på både miljö och tid. 

Förändringar har också skett på andra plan. I 

samband med skolavslutningen i juni gick Bre-

viksskolans sista klasser ut, för att därmed 

sätta punkt för denna del av skolans historia. 

För personalen innebar det en förflyttning till 

nya arbetsplatser i kommunens övriga verk-

samheter. 

Inom kommunstyrelseförvaltningen tillskapa-

des under våren en ny enhet, digitaliseringsen-

heten, med uppdrag att driva kommunens digi-

talisering samt säkerställa IT-leveranser och 

samarbetsavtal med IT-enheten. 

De större förändringarna som genomfördes 

under hösten 2021 med ny skolorganisation, 

ny hemtjänstorganisation och ny kostorgani-

sation har börjat sätta sig och fungerar väl. 

Den stora utmaningen kring kompetensförsörj-

ning märks dock tydligt i många verksamheter 

och bristen på rätt kompetens är märkbar i fler-

talet yrkesgrupper. Individ och familjeomsor-

gen har till exempel tvingats till en hög beman-

ning av konsulter och äldreomsorgen har haft 

ett mycket tufft läge under sommarmånaderna 

när bristen på sommarvikarier var påtaglig. 

Att attrahera, rekrytera, behålla och kompe-

tensutveckla medarbetare kommer att bli allt 

viktigare för Oxelösunds kommun. 

Antalet anställda den 31 juli 2022 (943 st) är 

högre än vid samma datum 2021 (926 st). 

Ökningen med 17 personer har främst skett i 

gruppen tillsvidareanställda (13 st). Den 

största förändringen har skett i Utbildningsför-

valtningen där antalet tillsvidareanställda blivit 

18 st fler medan antalet vikarier har minskat 

med 4 st. Som en följd av ett ökat antal an-

ställda ökade även den faktiskt arbetade tiden 

inom förvaltningen. Ökningen hänförs bland 

annat till att förvaltningen sedan en tid driver 

särskola i egen regi samt att de har fått ett ökat 

antal elever. 

Även i Äldreomsorgsförvaltningen syns en ök-

ning av antalet anställda (10 st). Här är det 

främst vikarierna som ökat. 

Inom Social och omsorgsförvaltningen minskar 

antalet anställda. Minskningen beror främst på 

vakanser inom individ och familjeomsorgen 

som på grund av rekryteringssvårigheter i stäl-

let ersatts av konsulter vilkas tid inte bokförs i 

personalstatistiken. 

Under januari-juli 2022 ökade den faktiskt ar-

betade tiden i kommunen totalt med motsva-

rande 5,8 årsarbetare i jämförelse med samma 

period 2021, vilken kan ses som en naturlig ef-

fekt av ett ökat antal anställda. Ökningen kan 

ses både inom timavlönade och månadsavlö-

nade vikarier medan arbetad tid för tillsvidare-

anställda i stället har minskat något. Tiden som 

inhyrda konsulter arbetat finns inte med i sta-

tistiken. 

När det gäller övertid och mertid ser vi en ök-

ning mellan 2021 och 2022 med motsvarande 

2,7 årsarbetare. Ökningen är kraftig i jämfö-

relse mellan åren 2020 och 2021 (0,2 årsarbe-

tare). Ökningen har främst skett inom Äldre-

omsorgsförvaltningen som har haft svårt att re-

krytera vikarier vid sjukfrånvaro. Som en följd 

av detta har den ordinarie personalen fått ar-

beta övertid, framför allt under januari och feb-

ruari då pandemins fjärde våg drabbade 

många verksamheter. 
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Arbetsmiljö och sjukfrånvaro 

Året började med en ”fjärde pandemivåg” som 

medförde höga sjukfrånvarotal under januari 

och februari (14,9 % och 12,3 %). I delårsbok-

slutet syns det i en högre korttidssjukfrånvaro i 

samtliga förvaltningar i jämförelse med samma 

period 2021. Däremot hamnade den totala 

sjukfrånvaron i kommunen mellan januari-juli 

2022 något lägre (9,7 %) än samma period 

2021 (9,7 %) och 2020 (9,9 %). 

Att den totala sjukfrånvaron minskat något un-

der perioden, trots att korttidssjukfrånvaron 

ökat, beror på att långtidssjukfrånvaron mins-

kat från 3,4 % 2021 till 2,8 % 2022. Den totala 

sjukfrånvaron innan pandemin, delår 2019, låg 

på 8,5 %, långtidssjukfrånvaron på 2,9 %. För-

valtningarnas sjukfrånvaro skiljer sig dock en 

del åt. I äldreomsorgs- och utbildningsförvalt-

ningen har sjukfrånvaron generellt minskat i 

jämförelse med 2021. I övriga förvaltningar har 

den ökat. Långtidssjukfrånvaron har blivit lägre 

i alla förvaltningar utom i social och omsorg. 

Trots att sjukfrånvaron sjunker i äldreomsor-

gen är den fortfarande högre än innan pande-

min med ett genomsnitt jan-juli 2022 på 

11,8 %. Under samma period 2019 låg den på 

9,2 %. Noterbart är dock att långtidssjukfrånva-

ron i förvaltningen, 91 dagar, har sjunkit rejält 

från 5,5% 2021 till 3,4 % 2022. Social och om-

sorgsförvaltningens sjukfrånvaro har ökat un-

der 2022 i jämförelse med samma period 

2021, från 6,2 % till 8,3 %. Den längre sjuk-

frånvaron har ökat mest, från 1,1 % till 2,4 %. 

Utbildningsförvaltningens sjukfrånvaro har 

minskat i jämförelse med samma period 2021. 

Från 12,7 % till 11,8 %. Minskningen återfinns i 

den långa sjukfrånvaron. I samtliga mindre för-

valtningar, kultur och fritid, miljö och samhälls-

byggnad och kommunstyrelsen har den korta 

sjukfrånvaron ökat mellan 2021 och 2022. Den 

längre sjukfrånvaron har sjunkit eller varit oför-

ändrad. 

Företagshälsovård 

Under årets sex första månader beställde Oxe-

lösunds kommun företagshälsovård för 

2,3 mkr. Nivån på insatser är ungefär hälften i 

jämförelse med åren före pandemin. Behovet 

av fler fysiska möten finns men möjligheten be-

gränsas av företagshälsovårdens regler. 

Kommunens interna arbete för ökad hälsa har 

däremot fortgått som vanligt under pandemin. 

HR:s rehabiliteringsstödjare har både fortsatt 

sina hälsosamtal med enskilda medarbetare 

och erbjudit mer generella hälsosatsningar på 

gruppnivå. 

Kommunens hälsofrämjande aktiviteter och fö-

reläsningar har så smått kommit i gång igen. 

Under våren har medarbetarna erbjudits kost-

nadsfri yoga, rörlighetsträning, löpteknik och 

löpstyrka samt funktionell träning. De som öns-

kat har också kunnat välja att träna via en app 

med kostnadsfri tillgång till över 230 instruk-

törsledda träningspass. I april erbjöd arbetsgi-

varen en kostnadsfri digital föreläsning av Tina 

Thörner, ”rally Tina” som handlade om mind-

set, arbetsglädje och hälsa. Föreläsningen 

sändes live en kväll och fanns sedan tillgänglig 

för alla medarbetare att titta på i efterhand un-

der två veckor. 

Intern arbetsmiljöutbildning 

Kommunens interna tredagars arbetsmiljöut-

bildning har äntligen kunnat genomföras live. 

Utbildningen är viktig för att säkerställa att 

samtliga chefer och skyddsombud har den 

kunskap som de behöver för att bedriva ett 

systematiskt arbetsmiljöarbete i verksamheten. 

Årets utbildning hölls under april månad i två 

välfyllda grupper med totalt 35 nya chefer och 

skyddsombud. Det var tydligt att deltagarna 

uppskattade möjligheten att få fördjupad 
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kunskap och utbyta erfarenheter med 

varandra. För att möta kommunens behov 

kommer arbetsmiljöutbildningen att genomfö-

ras ytterligare en gång i år och är planerad till 

november. 

Arbetsmiljöverkets inspektion 

Under 2021 genomförde Arbetsmiljöverket in-

spektioner i Sveriges samtliga kommuner och 

regioner i syfte att säkerställa att de lever upp 

till kraven om årlig uppföljning av det systema-

tiska arbetsmiljöarbetet. Inspektionen i Oxe-

lösunds kommun genomfördes under febru-

ari/mars 2021. 

Arbetsmiljöverket ställde två krav på kommu-

nen 

• att förtydliga rutinerna kring det syste-

matiska arbetsmiljöarbetet i personal-

handboken med när och vem som ska 

genomföra arbetsuppgifterna under 

året. 

• att förtydliga hur kommunen säkerstäl-

ler att de chefer som får arbetsmiljöan-

svar har den kompetens som de behö-

ver innan de tilldelas åtagandet. 

I maj/juni 2022 kom Arbetsmiljöverket på en 

uppföljande inspektion och bedömde att Oxe-

lösunds kommun nu uppfyller kraven. De skri-

ver att de ser en god progression och en vilja 

att fortsätta med att implementera och utveckla 

arbetsmiljöarbetet i Oxelösunds kommun. 

Tillbud och arbetsskador 

Det har nu gått ett år sedan uppstarten av det 

digitala systemet KIA där medarbetare anmä-

ler uppkomna tillbud och arbetsskador. Anmäl-

ningarna kommer i flesta fall in i systemet som 

de ska. I hanteringen av anmälda tillbud och 

arbetsskador finns det en del kvar att imple-

mentera. KIA innehåller många olika steg av 

utredning, riskbedömning, åtgärder och upp-

följning vilket kan upplevas tidskrävande och i 

vissa fall komplext. Under det första halvåret 

har det gjorts totalt 181 anmälningar i KIA, 108 

tillbud och 73 arbetsskador. De flesta tillbuden 

är kopplade till arbetsbelastning, stress och 

psykisk överbelastning (44 %). 21 % rör hot 

och våld. 

När det gäller arbetsskador är de största ska-

deorsakerna kopplade till fallolyckor 16,4 %, 

medarbetaren har blivit skadad av en annan 

person (medvetet eller omedvetet) 13,6 % och 

akut överansträngning (till exempel dra, lyfta, 

skjuta) 12,3 %. 21 av de inrapporterade ar-

betsskadorna har lett till sjukfrånvaro av olika 

längd. Utöver ovanstående anmälningar har 

det under första halvåret inkommit 4 tillbud om 

kränkning/diskriminering. 

Förmånscykel 

I juni fick kommunens medarbetare erbjudande 

om att hyra en förmånscykel. Initialt väljer 

medarbetaren vilken cykel den önskar hyra ur 

ett brett sortiment, när medarbetaren fått hem 

cykeln gör arbetsgivaren därefter ett bruttolö-

neavdrag varje månad. 86 medarbetare be-

ställde en eller två förmånscyklar, totalt 105 

cyklar. Nästa tillfälle att boka en förmånscykel 

kommer att vara i augusti. 

Sommarens feriearbete 

Årets feriearbete söktes av 193 ungdomar 

(171st, 2021). Antalet arbetstillfällen denna 

sommar var totalt 126 (jämfört med föregå-

ende års 96st). 

De arbeten som fick utökade platser var som 

BRÅ-ambassadör, Rookie Startups (starta 

eget) och Konstprojektet. De nytillkomna ar-

betstillfällena var som turistinformatörer vilket 

erbjöds till fyra ungdomar. Inga arbetstillfällen 

har funnits inom Social- och omsorgsförvalt-

ningen samt Äldreomsorgsförvaltningen i år på 

grund av risken för smittspridning 

  



Kommunfullmäktige, Delårsuppföljning 31(60) 

Förväntad utveckling Oxelösunds kommun 

Helårsprognosens förhållande till den budget som fastställts för den löpande verksamhet. 

  

 

Ekonomisk översikt 

Delårsrapporten 2022 uppvisar ett positivt re-

sultat för kommunen om 49,6 mkr. För helåret 

2022 bedöms resultatet bli 25,4 mkr, 17,3 mkr 

bättre än budget. 

(Belopp i mkr) 2022 2021 2020 

Delårsrapportens 
resultat 

49,6 46,0 54,2 

Årsprognos i  
delårsrapporten 

25,4 19,1 38,5 

Årets resultat  45,2 43,7 
Resultat enl.  
balanskravs  
utredning 

  30,2 43,7 

 

Nämndernas prognos 

Nämnderna prognostiserar en sämre prognos 

för helåret än delårsresultatet. Nämndernas 

budgetutfall är 16,9 mkr för perioden januari till 

och med augusti, medan helårsprognosen är 

5,4 mkr. 

 

Exploateringar 

Årets budget kring försäljning av anläggnings-

tillgångar uppgick till 14,0 mkr. Under året för-

väntas försäljningarna uppgå till 14,8 mkr, en 

positiv budgetavvikelse på 0,8 mkr. Försälj-

ningar avser främst tomter på områden Fe-

möre. Utöver tomtförsäljning tillkommer intäk-

ter från bland annat ett nytt exploateringsom-

råde vid Sjögatan och Peterslund. 

Kostnaderna bedöms bli lägre än budget, 

7,3 mkr, en negativ budgetavvikelse på 

0,8 mkr. 

Sammanlagt förväntas exploateringsverksam-

heten hålla sin budget och bidra till resultatet 

med 7,5 mkr. 

Övrigt i verksamheten 

Oförutsett 

Kommunens reserv för oförutsedda utgifter är 

ursprungligt på 4,1 mkr. Ett lägre PO-pålägg 

har medfört en omfördelning på 3,5 mkr från 

nämndernas budget till reserven. Beslut om till-

delning från reserven har skett på 2,5 mkr 

varav 0,6 mkr till Utbildningsnämnden för 

finansiering av avräkning barn- och elevpeng 

för januari och februari, 1,9 mkr till kommunsty-

relsen för kostnader för rivning av Oxelö för-

skola. Utbildningsnämnden har dessutom en 

negativ preliminär avräkning för barn- och 

elevpeng för mars till och med december på 

1,6 mkr som förväntas tillkomma reserven. 

Kvarstående delen av reserven är 6,6 mkr. 

DRIFTREDOVISNING 2022, 

belopp i mkr

Delår

2022

Mål &

budget

2022

Helårs-

prognos

Differens

Prognos-

utfall -22

Nämnder -518,0 -796,8 -791,4 5,4

Exploateringar 6,3 7,5 7,5 0,0

Övrigt i verksamheten 21,4 30,8 14,2 -16,6

Verksamhetens intäkter och kostnader -490,3 -758,5 -769,7 -11,2

Avskrivningar o nedskrivningar -25,9 -45,1 -45,1 0,0

Skatter och statsbidrag 559,9 816,9 837,7 20,8

Finansnetto 5,9 -5,2 2,5 7,7

Resultat 49,6 8,1 25,4 17,3

(Belopp i mkr)
Delår

2022

Prognos

2022

Kommunstyrelse 7,6 4,2

Övriga nämnder 0,9 0,1

Utbildningsnämnd 1,8 0,2

Vård- och omsorgsnämnd 5,1 0,0

Miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnd
1,4 0,3

Kultur- och fritidsnämnd 0,5 0,6

Alla nämnder 17,3 5,4
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Löneöversyn för prioriterade grupper 

I löneöversyn för prioriterade grupper finns en 

avsättning på 4,0 mkr, baserad 0,3 % av bud-

geterade personalkostnader. Utdelning har 

skett för helårseffekten av löneöversynen för 

2021 på 3,0 mkr och för prioriterade medel 

2022 på 0,9 mkr. Totalt en positiv budgetavvi-

kelse på 0,1 mkr. 

Finansförvaltning verksamhet 

Verksamhetskostnader och intäkter innehåller 

bland annat en upplösning för statlig infrastruk-

tur, utredningskostnader, kostnader för utran-

geringar och kundförluster. Kostnader för vat-

tenförbrukning och vidarefakturering till Oxelö 

Energi redovisas också under finansförvalt-

nings verksamhet. Ett eventuellt avrop för ett 

LSS boende och äldrelyftet ingår också in fi-

nansförvaltnings verksamhet. Sammanlagt en 

budget på 3,0 mkr och ett prognosticerat bud-

getöverskott på 2,0 mkr vilket beror på att kost-

nader på 2 mkr för ett LSS boende och äldre-

lyftet inte kommer att ropas av. 

I bokslut 2021 gjordes öronmärkningar på 

11,5 mkr under balanskravsresultatet i form av 

en avsättning. Under 2022 blir öronmärkningar 

utnyttjande som en vanlig kostnad och påver-

kar resultatet. Kostnaderna bedöms bli 

11,5 mkr och redovisas under finansförvalt-

nings verksamhet. Om vi gör ett positivt ba-

lanskravsresultat 2022 händer inget. Gör vi 

däremot ett negativt balanskravsresultat som 

beror på öronmärkningen kommer vi att hävda 

synnerliga skäl för överdraget. 

Pensionskostnader 

Pensionskostnader blev mycket högre än bud-

geterat, en negativ budgetavvikelse på 

3,6 mkr. Prognosen grundas på beräkningar 

från KPA. Prognosen är baserad på KPA:s 

senaste prognos som har gjorts nu per au-

gusti. 

Interna poster 

Interna poster innehåller nämndernas internde-

biterade kostnader och intäkter, kapitalkostna-

der och personal-omkostnadspålägg. Interna 

poster prognosticerar ett underskott på 5,1 mkr 

vilket främst beror på att kapitalkostnader blir 

mycket lägre. 

 

 

 

Avskrivningar och nedskrivningar 

Avskrivningar och nedskrivningar förväntas 

hålla budget. Under 2022 har en statusinvente-

ring av simhallen och sporthallen gjorts som vi-

sar en väsentligt avvikande nyttjandeperiod. 

Detta har medfört en ökad avskrivningstakt 

med en högre årlig avskrivningskostnad på 

6,0 mkr som följd. 

Skatter och statsbidrag 

Totalt förväntas intäkterna från skatter och 

statsbidrag bli 20,8 mkr högre än budgeterat. 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) be-

dömer att slutskatteavräkningen för 2022 blir 

+1 038 kr per invånare i kommande bokslut 

2022. Resterande effekt från avräkningen för 

2021 blir bättre än uppbokningen i bokslutet 

2021, 13,7 mkr en förbättring med 4,3 mkr. 

Årsprognosen för slutskatteavräkning är sam-

manlagd 11,4 mkr, en positiv budgetavvikelse 

på 21,8 mkr. 

Intäkter från inkomstutjämning förväntas bli 

1,4 mkr högre medan prognosen för intäkter 

från kostnadsutjämning är 1,1 mkr lägre än 

budgeterat. Bidraget till LSS-utlämning förvän-

tas bli 0,5 mkr högre. Prognosen för regle-

ringsbidrag visar en positiv budgetavvikelse på 

5,2 mkr och fastighetsavgiften 1,2 mkr. 

Ett bidrag för att säkerställa god vård har bud-

geterats på 7,2 mkr, men har blivit ett riktat 

statsbidrag och ingår inte i de generella stats-

bidrag, vilket innebär en negativ budgetavvi-

kelse på 7,2 mkr. 

Finansnettot 

Finansiella intäkter utgörs av ersättning från 

våra koncernbolag för deras andel av upplå-

ningen, av utdelningar från bland annat Oxe-

lösunds Hamn och Förab samt av utbetalning 

av överskottsmedel från Kommuninvest. Totalt 

förväntas finansiella intäkter bli 2,1 mkr högre 

än budget, fördelat på högre utdelningar 

6,2 mkr och lägre ränteersättningar 4,1 mkr. 

Finansiella kostnader utgörs av låneräntor på 

våra lån för hela koncernen samt ränta på 

pensionsskulden. Övriga finansiella kostnader 

är bankavgifter och inkassokostnader. Totalt 

förväntas finansiella kostnader bli 5,6 mkr 

lägre än budget vilket beror på att koncernen 

inte har behövts göra nyupplåningar. 

Finansnettot prognosticerar ett överskott på 

2,5 mkr, en positiv budgetavvikelse på 7,7 mkr. 
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2. Finansiella rapporter 

Resultaträkning 

 

  

(Belopp i mkr) Not 2022-08-31 2021-08-31 Förändring

Verksamhetens intäkter 1 105,9 104,1 1,8

Verksamhetens kostnader 2 -596,2 -572,4 -23,8

Avskrivningar 3 -25,9 -17,4 -8,5

Verksamhetens nettokostnader -516,2 -485,7 -30,5

Skatteintäkter 4 397,0 387,5 9,5

Generella statsbidrag och utjämning 5 162,9 143,9 19,0

Verksamhetens resultat 43,7 45,7 -2,0

Finansiella intäkter 6 13,3 6,8 6,5

Finansiella kostnader 7 -7,4 -6,5 -0,9

Resultat efter finansiella poster 49,6 46,0 3,6

Extraordinära poster  0,0 0,0 0,0

Resultat efter extraordinära poster 49,6 46,0 3,6

Periodens resultat 49,6 46,0 3,6

Justeringar 0,0 0,0 0,0

Resultat enligt kommunallagens 

krav på ekonomisk balans
49,6 46,0 3,6
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Balansräkning 

   

(Belopp i mkr) Not 2022-08-31 2021-12-31 Förändring

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella 8 3,7 4,4 -0,7

Materiella 9+10 898,7 916,3 -17,6

Pågående nyanläggning 11,00 45,0 19,7 25,3

Finansiella 12 558,1 558,0 0,1

Summa anläggningstillgångar 1 505,5 1 498,4 7,1

Bidrag till statlig infrastruktur 13 5,6 6,0

Omsättningstillgångar

Fordringar 14 103,8 65,0 38,8

Kassa och bank 15 90,6 132,6 -42,0

Summa omsättningstillgångar 194,4 197,6 -3,2

SUMMA TILLGÅNGAR 1 705,5 1 702,0 3,5

EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR

OCH SKULDER

Eget kapital 16 455,3 405,7 49,6

Därav årets resultat 49,6 45,2

Avsättningar

Avsättning för pensioner 17 94,6 87,5 7,1

Övriga avsättningar 18 42,2 42,2 0,0

Skulder

Långfristiga skulder 19 925,2 925,2 0,0

Kortfristiga skulder 20 188,2 241,4 -53,2

Summa skulder och avsättningar 1 250,2 1 296,3 -46,1

SUMMA EGET KAPITAL 

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
1 705,5 1 702,0 3,5

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

Ställda panter 0,0 0,0

Pensionsförpliktelser som ej upptagits 

bland avsättningar (inkl löneskatt) 21 237,0 242,1

Övriga ansvarsförbindelser 22 20,8 20,8

Leasing 23 4,9 2,5

SUMMA PANTER OCH 

ANSVARSFÖRBINDELSER
262,7 265,4
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Noter 

Redovisningsprinciper och upplys-

ningar 

Oxelösunds kommun tillämpar Kommunal re-

dovisningslag (KRL) och följer de rekommen-

dationer som Rådet för kommunal redovisning 

(RKR) lämnar liksom övrig redovisningspraxis. 

Nedan följer kommunens kommentarer och 

upplysningar utifrån RKR:s gällande rekom-

mendationer samt förklaringar till eventuella 

avvikelser i kommunens redovisning. 

R1 Bokföring och arkivering 

Kommunen tillämpar rekommendationen i sin 

helhet. Minimitid för arkivering har minskat till 7 

år i KRL 2019. 

R2 Intäkter 

Statsbidrag har periodiserats. Statsbidrag för 

olika arbetsmarknadsåtgärder har bokförts till 

och med juli. Investeringsbidrag redovisas som 

en intäkt och minskar anskaffningsvärdet. I öv-

rigt tillämpas rekommendationen. 

Den preliminära slutavräkningen för skattein-

täkter baseras på SKR:s decemberprognos i 

enlighet med rekommendationen. 

Gåvor ska enligt KRL 2019 redovisas via resul-

taträkningen. 

R3 Immateriella tillgångar 

Samtliga immateriella tillgångar avser investe-

ringar i IT-program. Avskrivningstiden är 5 år 

och beloppsgränsen är minst ett prisbas-

belopp. 

R4 Materiella anläggningstillgångar 

Anläggningstillgångar 

Värdering av anläggningstillgångar tas i ba-

lansräkningen upp till anskaffningsvärde med 

tillägg för värdehöjande investeringar med av-

drag för gjorda avskrivningar samt eventuella 

nedskrivningar. 

Erhållna investeringsbidrag reducerar anskaff-

ningsvärdet. 

Pågående nyanläggningar redovisas from 

delår 2021 i egen not. 

Avskrivningar 

Med anläggningstillgång avses investeringar 

uppgående till minst ett halvt prisbasbelopp för 

inventarier och ett helt prisbasbelopp för övriga 

investeringar och med en ekonomisk livslängd 

på minst 3 år. Avskrivningar sker enligt nomi-

nell metod med linjär avskrivning och påbörjas 

i samband med delårs- respektive årsbokslut. 

2014 påbörjade kommunen en tillämpning av 

komponentavskrivning för byggnader. Det in-

nebär att större byggnader, liksom gator och 

vägar, skrivs av med olika hastighet för olika 

byggnadskomponenter. 

Förabs bolagskoncern har komponentredovis-

ning tillämpats från och med 2014. 

Huvudsakligen tillämpas följande avskrivnings-

tider: 

Mark och konst – ingen avskrivning 

Fastigheter – 0–100 år 

Maskiner och inventarier – 5–15 år 

Gator och vägar – 0–100 år 

Internränta 

Internränta med 1,5 % har beräknats på till-

gångarnas bokförda värde. 

Oxelösunds kommun redovisar kostnader för 

både egna lån och förmedlade lån till kommu-

nens bolag. 

R5 Leasing 

Kommunen har inga finansiella leasingavtal. 

Kommunens åtaganden i form för hyresavtal 

för fastighet utgörs av ett fåtal verksamhetslo-

kaler där huvudsakligen kommunens bostads-

bolag är ägare. 

R6 Nedskrivningar 

Kommunen tillämpar rekommendationen i sin 

helhet. 

R7 Finansiella tillgångar och skulder 

Ska värderas till verkligt värde (ej aktier eller 

andelar i kommunala koncernföretag) och inte 

till bokfört värde enligt KRL 2019. 

R8 Säkringsredovisning 

Oxelösunds kommun tillämpar finansiella deri-

vat för att säkra ränterisker. Räntebetalningar 

som kommunen erhåller och betalar redovisas 

som en del av räntekostnader på resultaträk-

ningen. 
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R9 Avsättningar/ansvarsförbindelser 

Borgensåtaganden anges med aktuell kapital-

skuld. Oxelösunds kommun har ingått solida-

risk borgen för Kommuninvest i Sverige AB. 

För lägenheter där kommunen har borgensåta-

gande för hyran, redovisas uppsägningstiden 

för respektive lägenhet som borgensåtagande. 

R10 – Pensioner  

Kommunen tillämpar rekommendationen i sin 

helhet. Uppgiften om koncernens pensionsav-

sättning är dock ofullständig (ej med i delår). 

Uppgifter om pensionsförpliktelser och pens-

ionsmedel återfinns i kommunens förvaltnings-

berättelse samt i noter till balansräkningen. 

Lagen om kommunal redovisning anger att det 

endast är nyintjänade pensionsförmåner från 

och med 1998 som ska redovisas som avsätt-

ning i balansräkningen (blandmodellen). 

Räntan på årets nyintjänade redovisas bland 

finansiella kostnader. Löneskatt ingår i avsätt-

ning och årets intjänade. 

Vid bokslut för 2021 redovisar vi pensioner för 

förtroendevalda enligt KPA:s definition. Tidi-

gare ingick samtliga förtroendevalda enligt 

Skandias modell men nu avser det pensioner 

för förtroendevalda som inte gått i pension. 

R11 – Extraordinära poster och upplys-

ningar för jämförelseändamål 

Jämförelsestörande poster redovisas på sepa-

rata rader i resultaträkningen och specificeras i 

not om det finns några. Justeringar enligt ba-

lanskravet i enlighet med rekommendationen. 

R12 Byte av redovisningsprinciper, änd-

ringar i uppskattningar och bedömningar 

samt rättelse av fel 

2015 bytte kommunen redovisningsprincip för 

anläggningstillgångar och tillämpar nu kompo-

nentavskrivning. 

Finansiella tillgångar och skulder värderas till 

verkligt värde (ej aktier eller andelar i kommu-

nala koncernföretag) from 2019. Edhagers 

gåva är en fond som kommunen endast förval-

tar och därför påverkar inte värdeförändring i 

denna fond kommunens resultat. 

NOFV har ändrat sin redovisning såtillvida att 

resultatet from 2021 sätts av i en investerings-

fond. 

Avsättning till sluttäckning av deponin 

Björshult  

År 2019 gjordes en avsättning för sluttäckning 

av deponin Björshult. Det var en grov uppskatt-

ning av nettokostnaderna för sluttäckning. An-

delen av deponin som tillfaller Oxelösunds 

kommun (ca 17 %) och Nyköpings kommun 

(cirka 83 %) grundar som på antalet invånare i 

respektive kommun. Under 2020 beslutades 

att avsättningen bara ska avse kostnader och 

inte intäkter. Dessutom ska kostnaderna index- 

och nuvärdesberäknas. 

R13 Kassaflödesanalys 

Kommunen tillämpar rekommendationen i sin 

helhet. Kassaflöde tas med vid årsbokslut. 

R14 Drift och investering 

Drift- och investeringsredovisning har tidigare 

ingått i förvaltningsberättelsen, men utgör i 

KRL 2019 separata delar av årsredovisningen. 

Investeringsredovisningen ska omfatta även 

de kommunala koncernföretagens investe-

ringar som fullmäktige tagit ställning till enligt 

KRL 2019. 

R15 Förvaltningsberättelse 

Det ska tydligt framgå vilket sammanhållet av-

snitt av årsredovisningen som utgör förvalt-

ningsberättelsen. 

R16 Sammanställda räkenskaper 

De sammanställda räkenskaperna upprättas 

enligt förvärvsmetoden med specifikation enligt 

proportionell konsolidering. Förvärvsmetoden 

innebär att kommunens bokförda värden på 

aktier och andelar i dotterföretagen elimineras 

mot deras egna kapital vid förvärvstillfället. 

Proportionell konsolidering innebär att till-

gångar och skulder samt intäkter och kostna-

der har upptagits till så stor del som motsvarar 

kommunens ägarandel. Obeskattade reserver i 

företagen har efter avdrag för uppskjuten skatt 

hänförts till eget kapital. Uppskjuten skattes-

kuld redovisas som avsättning. Klassificering 

av skulder och tillgångar styrs av kommunens 

redovisningsprinciper så långt det har varit 

möjligt. Rekommendationen tillämpas med un-

dantag från att gjorda uppskrivningar i Förab 

och tillhörande avskrivningar inte eliminerats 

då beloppet inte anses väsentligt. 

Sammanställda räkenskaper upprättas from 

2020 vid årsbokslut men inte vid delårsbokslut. 
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R17 Delårsrapport 

Kommunen tillämpar rekommendationen i sin 

helhet. Delårsrapporten behöver inte innehålla 

en fullständig utan bara en förenklad förvalt-

ningsberättelse. Ett byte av redovisningsprin-

cip ska redovisas genom att jämförelseuppgif-

ter omräknas med tillämpning av den nya re-

dovisningsprincipen. 

Beskrivningarna bör utgå från ett övergripande 

koncernperspektiv. 

R18 Övriga Upplysningar som ska lämnas i 

not 

Upplysning lämnas om den sammanlagda 

kostnaden för de kommunala revisorernas 

granskning av bokföring, delårsrapport och 

årsredovisning. Noten finns med vid årsbok-

slut. 
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Noter 

(Belopp i mkr)  

 2022-08-31 2021-08-31 

Not 1 Verksamhetens intäkter     

Taxor och avgifter 15,4 13,6 

Hyror och arrenden 16,4 15,7 

Stats- och övriga bidrag 47,5 46,7 

Övriga intäkter 18,3 16,2 

Reavinst vid försäljning 0,0 0,0 

Försäljning exploateringsfastighet 8,3 11,9 

Summa 105,9 104,1 
   

Not 2 Verksamhetens kostnader     

Lämnade bidrag -16,1 -16,3 

Köp av huvudverksamhet -137,2 -134,9 

Arvoden -3,3 -3,1 

Löner -244,2 -231,9 

Sociala kostnader -74,2 -71,0 

Pensionskostnader -34,8 -32,7 

Övriga personalkostnader -0,6 -0,7 

Lokal- och markhyror -19,0 -20,8 

Fastighetskostnader -7,4 -3,9 

Materialkostnader -16,2 -14,2 

Statlig infrastruktur -0,3 -0,3 

Övriga tjänster -25,9 -23,0 

Övriga kostnader -17,0 -19,6 

Summa -596,2 -572,4 
   

Not 3 Avskrivningar     

Planenliga avskrivningar -25,9 -17,4 

Nedskrivning 0,0 0,0 

Summa -25,9 -17,4 
   

Not 4 Skatteintäkter     

Preliminära skatteintäkter 384,3 379,1 

Slutskatteavräkningar 12,7 8,4 

Summa 397,0 387,5 

   
Not 5 Generella statsbidrag och utjämning     

Inkomstutjämning 110,0 87,5 

Regleringsbidrag/avgift 22,3 23,8 

Kommunal fastighetsavgift 19,0 17,9 

Generella bidrag från staten 0,0 6,3 

Kostnadsutjämning 17,4 11,8 

Utjämningsavgift LSS -5,8 -3,4 

Summa 162,9 143,9 
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(Belopp i mkr)  

 2022-08-31 2021-08-31 

Not 6 Finansiella intäkter     

Ränteintäkter 4,7 4,8 

Aktieutdelning 7,8 1,5 

Övriga finansiella intäkter 0,8 0,5 

Summa 13,3 6,8 
   

Not 7 Finansiella kostnader     

Räntekostnader -5,5 -5,3 

Ränta på pensionsavsättningar -1,6 -1,1 

Övriga finansiella kostnader -0,3 -0,1 

Summa -7,4 -6,5 
   

 2022-08-31 2021-12-31 

Not 8 Immateriella anläggningstillgångar     

Avser programvaror av olika slag    

Ingående bokfört värde 4,4 4,3 

Årets anskaffningar 0,3 1,2 

Omklassificering 0,0 0,3 

Utrangering 0,0 -0,6 

Avskrivningar, linjär avskrivning tillämpas -1,0 -1,4 

Återföring avskrivningar vid utrangering 0,0 0,6 

Utgående bokfört värde 3,7 4,4 

Avskrivningstid 5 år 5 år 

   
Not 9 Mark, byggnader och tekniska anläggningar     

Ingående bokfört värde 879,3 522,5 

Årets anskaffningar 5,8 158,2 

Omklassificering 1,1 230,9 

Försäljningar 0,0 -6,9 

Utrangering 0,0 -11,6 

Avskrivningar, linjär avskrivning tillämpas -20,8 -21,3 

Återföring avskrivningar vid utrangering 0,0 7,5 

Utgående bokfört värde 865,4 879,3 

Avskrivningstid 0–100 år 0–100 år 

 

Not 10 Maskiner och inventarier     

Ingående bokfört värde 37,0 20,0 

Anskaffningar  0,4 20,0 

Omklassificering 0,0 0,6 

Utrangering 0,0 -3,8 

Avskrivningar, linjär avskrivning tillämpas -4,1 -3,4 

Återföring avskrivning vid utrangering 0,0 3,6 

Utgående bokfört värde 33,3 37,0 

Avskrivningstid 5–15 år 5–15 år 
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(Belopp i mkr)  

 2022-08-31 2021-12-31 

Not 11 Pågående nyanläggningar     

Ingående bokfört ärende 19,7 235,3 

Årets anskaffningar 33,00 195,80 

Omklassificering -7,70 -409,40 

Överföring till drift 0,00 -0,10 

Utrangering 0,00 -1,90 

Utgående bokfört värde 45,0 19,7 
 

 
 

Not 12 Finansiella anläggningstillgångar     

Värdepapper, aktier och andelar     

Oxelösunds Kommuns Förvaltnings AB 51,2 51,2 

Oxelösunds Hamn AB 6,0 6,0 

Kommuninvest 12,7 12,6 

DNB Edhager 3,4 3,4 

Övriga 0,1 0,1 

Summa 73,4 73,3 

Långfristiga fordringar, utlämnade lån    

Oxelö Energi AB 55,0 55,0 

Kustbostäder i Oxelösund AB 429,7 429,7 

Övriga långfristiga fordringar 0,0 0,0 

Summa finansiella anläggningstillgångar 558,1 558,0 
   

Not 13 Bidrag till statlig infrastruktur     

Citybanans finansiering  6,0 6,5 

Upplösning (25 år) -0,4 -0,5 

Summa 5,6 6,0 
    

Not 14 Fordringar     

Kundfordringar 3,3 5,3 

   Varav kommunens koncernföretag (0,0) (0,1) 

Statsbidragsfordringar 1,1 1,9 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 93,9 48,0 

Övriga fordringar 5,5 9,8 

Summa  103,8 65,0 

 
Not 15 Kassa och bank     

Sörmlands Sparbank Kommunen 51,9 59,8 

Sörmlands Sparbank Kommunala bolag 38,7 72,8 

Övriga post- och banktillgodohavanden 0,0 0,0 

Summa  90,6 132,6 

Koncernkontokredit 60,0 60,0 
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(Belopp i mkr)   

 2022-08-31 2021-12-31 

Not 16 Eget kapital     

Ingående eget kapital  405,7 360,5 

Justering värde ing kapital 0,0 0,0 

Årets resultat 49,6 45,2 

Eget kapital  455,3 405,7 

Ingående RUR 100,0 100,0 

Därav resultatutjämningsreserv 100,0 100,0 

   

Not 17 Avsättningar för pensioner     

Pensionsbehållning     

Förmånsbestämd / kompl.pension 52,2 47,2 

PA-KL och äldre avtal 12,7 12,8 

Ålderspension till politiker 10,8 9,9 

Pension till efterlevande 0,4 0,5 

Summa pensioner 76,1 70,4 

Löneskatt 18,5 17,1 

Summa avsatt till pensioner 94,6 87,5 

 
Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen och förtroendevalda är beräknade enligt 
gällande RIPS. Real kalkylränta för år 2022 är 1 % Pensionsåtaganden för anställda i de företag som 
ingår i kommunkoncernen redovisas vid helår enligt Bokföringsnämndens allmänna råd. För avtal med 
samordningsklausul utgår beräkningen från de förhållanden som är kända vid bokslutstillfället. Om 
inget annat är känt görs beräkningen utifrån att ingen samordning kommer att ske. Visstidsförordnan-
den som ger rätt till ålderspension redovisas som avsättning när det är troligt att de kommer att leda till 
utbetalningar. Visstidsavtal som inte lösts ut redovisas som ansvarsförbindelse. 
 

Not 18 Övriga avsättningar     

Skadefond 0,5 0,5 

Björshult 41,7 41,7 

Säkerhets- och arbetsmiljöfond 0,0 0,0 

Summa 42,2 42,2 
    

Not 19 Långfristiga skulder     

Låneskuld vid årets början 924,2 714,0 

Nettoupplåning 0,0 210,2 

Summa lån 924,2 924,2 

Citybanans finansiering 0,0 0,0 

Övriga långfristiga skulder 1,0 1,0 

Summa  925,2 925,2 

Checkräkningslimit 60,0 60,0 
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 2022-08-31 2021-12-31 

Uppgifter om lån i banker     

Genomsnittlig ränta 0,91% 0,98% 

Genomsnittlig räntebindningstid 2,8 2,8 

Genomsnittlig kapitalbindningstid 3,4 3,5 

Lån som förfaller inom:    

1 år 148,0 123,0 

2–3 år 231,0 269,0 

3–6 år 485,0 412,0 

7–8 år 60,2 120,2 

Ränterisk på 12 månaders sikt, mkr 1,2 1,6 
   

Not 20 Kortfristiga skulder     

Skuld till kommunala företag 38,7 72,8 

Leverantörsskulder 53,0 60,5 

   Varav kommunala bolag (1,1) (0,4) 

Personalens källskatt, arbetsgivaravgifter 18,4 16,8 

Skuld till staten 25,0 23,4 

Semesterlöneskuld och komptid inkl sociala avgifter 15,5 30,7 

Avgiftsbestämd ålderspension 11,8 15,3 

Övriga kortfristiga skulder 3,6 3,7 

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 22,2 18,2 

Summa 188,2 241,4 

 

Not 21 Pensionsförpliktelser     

Utgående ansvarsförbindelse 237,0 242,1    

Not 22 Borgen och ansvarsförbindelser     

Borgensåtaganden Förab 20,7 20,7 

Hyresgarantier inom Socialtjänsten 0,1 0,1 

Summa  20,8 20,8 

 
x) Oxelösunds kommun har i januari 2003 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kom-
muninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga kommuner som per 
2022-06-30 var medlemmar i Kommuninvest har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samt-
liga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördel-
ningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd 
borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de 
medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till 
storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid 
en uppskattning av den finansiella effekten av Oxelösunds kommuns ansvar enligt ovan nämnd bor-
gensförbindelse, kan noteras att per 2022-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förplik-
telser till 586 308 247 032 kronor och totala tillgångar till 576 546 870 831 kronor. Kommunens andel 
av de totala förpliktelserna uppgick till 1 071 963 702 kronor och andelen av de totala tillgångarna upp-
gick till 1 065 949 689 kronor. Kommuninvest AB lån inom kommunkoncern uppgick 2022-08-31 till 
924,2 (924,2) mkr. 

 

Not 23 Leasing     

Fordon, maskiner och inventarier, förfall inom 1 år 2,8 1,9 

Fordon, maskiner och inventarier, förfall inom 2–5 år 2,1 0,6 

Summa 4,9 2,5 
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3. Driftredovisning 

 

 

Riksdagen beslutade 2018 om en ny kommu-

nal bokförings- och redovisningslag, Lag om 

kommunal bokföring och redovisning. Den nya 

lagen tillämpas från räkenskapsåret 2019. I 

samband med den nya lagen har Rådet för 

kommunal redovisning tagit fram en ny rekom-

mendation för driftredovisningen. Till delår har 

rapporten kompletterats med en årsprognos. 

Analysen till helårsprognosen finns under för-

valtningsberättelsen, förväntad utveckling. 

DRIFTREDOVISNING 2022, 

belopp i tkr

Delår 

2022

Mål &

budget

2022

Budget-

ändring

2022

Helårs-

prognos

Differens

Prognos-

utfall -22

Kommunstyrelse -45 821 -79 366 -1 164 -76 369 4 161

Övriga nämnder -2 015 -4348 -4237 111

Utbildningsnämnd* -221 890 -314 418 -16 539 -330 757 200

Vård- o Omsorgsnämnd -207 894 -314 243 -3 835 -318 078 0

Miljö- o Samhällsbyggnadsnämnd -20 435 -31 017 -1 434 -32 115 336

Kultur- o Fritidsnämnd -19 902 -29 573 -893 -29 866 600

Delsumma nämnder -517 957 -772 965 -23 865 -791 422 5 408

Försäljning exploateringar 8 310 13 975 14 809 834

Kostnader exploateringar -1 972 -6 456 -7 290 -834

Delsumma exploateringar 6 338 7 519 0 7 519 0

Oförutsett 0 -4 049 -2 568 -5 017 1 600

Löneöversyn för prioriterade grupper 0 -3 981 3 910 71

Förändring semesterlöneskuld 11 723

Finansförvaltningens verksamhet inkl 

bokslutsdispositioner 2021 -9 187 -3 000 -12 525 -9 525

Pensionskostnader -34 834 -44 274 -47 895 -3 621

Interna poster 53 584 62 209 22 523 79 623 -5 109

Delsumma verksamheten övrigt 21 286 6 905 23 865 14 186 -16 584

Verksamhetens intäkter och kostnader -490 333 -758 541 0 -769 717 -11 176

Avskrivningar o nedskrivningar -25 939 -45 058 -45 103 -45

Skatter 396 996 571 515 593 342 21 827

Statsbidrag 162 940 245 414 244 410 -1 004

Skatter och statsbidrag 559 936 816 929 0 837 752 20 823

Finansiella intäkter 13 272 13 408 15 504 2 096

Finansiella kostnader -7 356 -18 641 -13 035 5 606

Finansnetto 5 916 -5 233 0 2 469 7 702

Resultat 49 580 8 097 0 25 401 17 304

*Utbildningsnämnd I årsprognosen ingår en preliminär avräkning på -1,6 mkr för barn- och elevpeng

 för mars till och med december
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4. Nämndernas driftredovisning 

Kommunstyrelsen 

Utfall mot budget 

 

Kommunstyrelsen redovisar ett positivt delårs-

resultat på 7,6 mkr, de större avvikelserna kan 

hänvisas till följande verksamheter. 

Verksamheten kommunstyrelse visar en nega-

tiv budgetavvikelse på 0,3 mkr vilket beror på 

högre kostnader för feriearbetare samt att bi-

draget från Region Sörmland för att täcka den 

högre kostnaden inte har kommit in än. 

Markförsörjningen, som ingår i verksamheten 

fysisk och teknisk planering och verksamhet, 

redovisar en positiv budgetavvikelse på 

0,4 mkr som fördelar sig på högre arrendein-

täkter och högre intäkter för skogsavverkning. 

Kostnaderna för denna skogsavverkning har 

uppstått under 2021. 

Näringsliv redovisar ett positivt delårsresultat 

på 0,6 mkr som kan hänvisas till lägre kostna-

der för konsulter och övriga tjänster. Det har 

också skett en förskjutning av personal mellan 

verksamheten näringsliv och staben. 

Räddningstjänsten bidrar med 0,8 mkr till det 

positiva resultatet, vilket beror på en positiv av-

räkning för 2021. Ett högre bidrag för höjd be-

redskap på 0,3 mkr visas under verksamheten 

infrastruktur övrigt. 

Fritidsanläggningar visar ett underskott på 

0,3 mkr vilket beror på högre underhållskost-

nader för småbåtshamnarna under sommar-

halvåret. 

Kostnader för bostadsanpassning redovisas 

för kommunstyrelsen under verksamheten 

vård- och omsorg Sol och HSL. Kostnaderna 

har hittills varit 0,7 mkr lägre än budget, vilket 

beror på att inga stora anpassningar har be-

hövt göras. 

Den största budgetavvikelsen visas inom 
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verksamheten gemensam administration, ett 

resultat på 3,4 mkr. Personalkostnader är 

1,9 mkr lägre än budgeterat, delvis för att det 

har skett en förflyttning mellan stabens verk-

samhet och administration och delvis för lägre 

kostnader för intjänad semester. Kostnader för 

köpt verksamhet är 0,5 mkr lägre än budget 

vilket beror på positiva avräkningar för IT-verk-

samheten och Löneservice. Övriga kostnader 

som kostnader för utbildning och företagshäl-

sovård är 1,0 mkr lägre än budget vilket beror 

på efterverkningarna av pandemin. 

Av kommunstyrelsens omslutning redovisas 

58 % av intäkterna och 38 % av kostnaderna i 

fastigheter och lokaler. Verksamheten redovi-

sar en positiv budgetavvikelse på 1,4 mkr vil-

ket till största delen beror på att rivningen av 

Oxelö förskola inte har skett än. 

Inom verksamheten speciella funktioner visas 

kostnader för kommunskydd och facklig verk-

samhet, ett resultat på 0,2 mkr som beror på 

lägre personalkostnader. 

Måltidsverksamheten visar ett positivt resultat 

på 0,4 mkr som kan hänvisas till högre försälj-

ningsintäkter. Verksamheten har utökat med 

matlagning till fler förskolor. Förutom fler mål-

tider har det också skett en prisjustering. 

Utfall jämfört med föregående delår 

Anslaget är 0,7 mkr lägre än föregående delår. 

Anslag för eventuell tilldelning till vård- och 

omsorgsförvaltningen 2,7 mkr och drift- och 

hyra av företagshuset 0,8 mkr, som fanns med 

under 2021 har tagits bort under 2022. Högre 

arrendeintäkter har medfört att anslaget har 

minskat med 1,0 mkr. I övrigt har kommunsty-

relsen fått ökat anslag för bland annat driftkost-

nader för Oxelöskolan och det nya särskilt bo-

endet, höjd ersättning till Kustbostäder, Rädd-

ningstjänsten, IT-kostnader och kapitalkostna-

der. 

Intäkterna är 19,7 mkr högre jämfört med före-

gående delår vilket främst beror på högre hy-

resintäkter för Oxelöskolan. Intäkter för mål-

tidsverksamheten, arrendena och bidrag är 

också högre än föregående delår. 

Kostnaderna är 13,7 mkr högre jämfört med fö-

regående delår. Personalkostnaderna svarar 

för 2,0 mkr av de högre kostnaderna. Lokal-

kostnaderna har ökat med 0,8 mkr. 

Kostnaderna för köp av verksamhet har mins-

kat med 1,0 mkr mellan åren vilket bland annat 

beror på positiva slutavräkningar för rädd-

ningstjänsten, IT-verksamhet och löneservice. 

Övriga kostnader har ökat med 11,8 mkr, vilket 

till största delen beror på högre kapitalkostna-

der. En ökning på 11,2 mkr som främst kan 

hänvisas till nybyggnationen av Oxelöskolan 

och ett nytt särskilt boende. Övriga större för-

ändringar är högre kostnader för livsmedel och 

konsulter samt lägre kostnader för skatter och 

avgifter. 

Prognos helår 

I mål och budget 2022 fick kommunstyrelsen 

ett anslag på 79,4 mkr. Genom tilläggsbeslut 

har budgeten justerats för prioriterade medel 

0,1 mkr. Budgeten har också justerats med 

ramökning för rivning av Oxelö förskola 

1,9 mkr, en minskning av ram för förändrade 

kapitalkostnader och hyror 0,5 mkr samt en 

minskning av ramen för lägre arbetsgivaravgif-

ter 0,4 mkr. Totalt uppgår anslaget nu till 

80,5 mkr och omslutningen till 128,2 mkr. 

Årsprognosen är en positiv budgetavvikelse på 

4,2 mkr. Intäkter för bidrag förväntas bli 

0,3 mkr högre. Ett bidrag för deltagande i DEL-

MOS (Delegationen mot segregation, en myn-

dighet som har i uppdrag att bidra till at minska 

och motverka segregation) på 0,2 mkr som 

inte var budgeterad och bidraget för höjd be-

redskap som var 0,1 mkr högre än budget. Öv-

riga intäkter förväntas bli 0,6 mkr högre främst 

på grund av högre arrendeintäkter och högre 

intäkter för skogsavverkning. Personalkostna-

der förväntas bli 1,2 mkr lägre än budgeterad 

vilket beror på vakanser som delvis har ersätts 

av konsulter. Kostnader för köpt verksamhet 

beräknas bli 1,5 mkr lägre än budgeterad på 

grund av positiva slutavräkningar för rädd-

ningstjänsten, IT-verksamhet och löneservice. 

Övriga kostnader prognosticerar ett resultat på 

0,4 mkr. Några orsaker är lägre kostnader för 

utbildning, företagshälsovård och bostadsan-

passning. 

Risker 

Det finns en risk för fortsatt stigande priser på 

livsmedel, el och inom fastighetsbranschen 

som överstiger budget och som kan påverka 

årsprognosen negativt. 
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Kultur- och fritidsnämnden 

Utfall mot budget 

 

Resultatet för delårsbokslutet är 0,5 mkr. Tur-

ismens underskott beror främst på att verk-

samheten naturligt har högre kostnader under 

sommaren, för att ha betydligt lägre kostnader 

under hösten.  

Fritidsverksamheten visar ett överskott på 

grund av att ett antal bidrag till barn och unga 

ännu inte delats ut.  

Verksamheten Kultur redovisar ett överskott på 

0,2 mkr. Verksamheten kultur visar ett under-

skott främst på grund av att intäkter för entré-

biljetter varit lägre än budget. Biblioteket visar 

ett överskott på personalkostnader då sjuk-

skrivningar och VAB inte ersatts med vikarier. 

För idrottsanläggningarna så visar sim- och 

sporthallen ett mindre underskott, vilket beror 

på inköpet av en matchklocka till sporthallen. 

Idrottsplatsen visar ett överskott, på grund av 

att städkostnaderna samt vattenförbrukningen 

varit lägre än beräknat. 

Fritidsgården visar ett överskott på 0,3 mkr. 

Överskottet beror på lägre personalkostnader 

på grund av vakanser. En del av överskottet 

på personal har använts för upprustning av 

verksamhetens lokaler.  

Café- och uthyrningsverksamheten visar ett 

underskott, vilket främst beror på att försälj-

ningen inte varit på den nivån som budgete-

rats. Detta tros bero på efterverkningarna av 

pandemin. 

Utfall jämfört med föregående delår 

Utfallet vid delår 2021 var 0,7 mkr, jämfört med 

0,5 mkr 2022.     

Avgiftsintäkterna för bland annat biljettförsälj-

ning har ökat med 0,1 mkr sedan förra året, 

även de övriga intäkterna från exempelvis 

kostförsäljning har ökat med 0,4 mkr. Detta be-

ror på att pandemirestriktionerna i år har släppt 

vilket medför att Koordinatens café nu kan ha 

öppet och kulturarrangemang åter kan hållas. 

Att det i år hållits diverse arrangemang har 

även lett till att lokalkostnaderna och de övriga 

kostnaderna har ökat jämfört med föregående 

delår med 0,3 mkr respektive 0,5 mkr. 

Personalkostnaderna har ökat med 0,5 mkr, 

detta beror främst på att tjänsten kultursamord-

nare som var vakant under första halvåret förra 

året nu är tillsatt. 

Prognos helår 

Nämndens prognos på helår är ett överskott 

på 0,6 mkr på personalkostnader. 

Detta avser verksamheterna Fritidsgården där 

en tjänst varit vakant under hösten och inte för-

väntas tillsättas innan årsslutet. En del av 

överskottet kommer att användas i verksam-

heten, därför prognostiseras överskottet till 0,4 

mkr. 
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Även verksamheten gemensam administration 

prognostiserar ett överskott på personalkost-

nader, 0,2 mkr. Detta på grund av vakanta 

tjänster som endast delvis ersätts av en timan-

ställning. 

Risker 

Kulturverksamheten riskerar eventuellt ett 

mindre underskott, på grund av att 

biljettförsäljningen hittills i år inte varit i den 

nivå det budgeterats. Detta tros bero på efter-

verkningarna av pandemin, samt inflationen 

som gör att kulturarrangemang prioriterats bort 

av medborgarna. Av samma anledning finns 

det en risk för att café- och uthyrningsverksam-

heten visar underskott på helår, om inte tren-

den vänder och besökarna återvänder till Koor-

dinaten och evenemangen. 
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Utfall mot budget 

 

Resultatet för MSN i augusti är 1,4 mkr. 

Fysisk och teknisk planering är 0,8 mkr bättre 

än budget vilket beror mest på att intäkter inom 

bygglov, ett överskott om 0,7 mkr samt 1/2 va-

kant tjänst. Det finns också kostnader för att 

slutföra scanning av bygglovshandlingar 

0,4 mkr vilket inte budgeterats. 

Miljö- och Hälsoskydds resultat på 0,2 mkr 

hänger ihop med vakanser inom gruppen mil-

jöskyddsinspektörer. Samtidigt har konsulter 

anlitats för att mestadels arbeta med förore-

nade områden. 

Differenser för övriga verksamheter är mindre 

än 0,2 mkr. 

På totalen är kostnader för konsulter och data-

program exklusive för Lonaprojekt 0,3 mkr 

över budget och personal är 1,0 bättre än bud-

get varav 0,1 mkr avser lägre kostnad för intjä-

nad semester. Intäkter totalt är 0,4 mkr bättre 

än budgeterat. MSN har under 2022 övertagit 

tillsyn av hantering av tobak, folköl och läke-

medel från VON. 

Utfall jämfört med föregående delår 

MSN hade ett positivt resultat även i augusti 

2021 på 1,4 mkr. Anslagen i augusti 2022 har 

ökat med 1,4 mkr där två tredjedelar utgörs av 

ökade kapitalkostnader för investeringar. 

Största positiva avvikelsen var också förra året 

inom bygglov då med en sanktionsavgift på 

1,1 mkr. 

Kustbostäders och Oxelö Energis förvaltnings-

uppdrag kostade tom augusti 0,5 mkr mindre 

2021 än motsvarande period 2022. Gata-parks 

budget har utökats med fler skötselområden. 

Oxelö Energis budget har minskat efter infö-

rande av LED-belysning. 

Inskanning av bygglovhandlingar i digitalt arkiv 

kostade 2021 0,9 mkr och hittills år i 0,4 mkr. 

Efter uppgradering av programmet för bygg-

lovshandlingar senare i år väntas projektet bli 

klart. 

Prognos helår 

Prognos för 2022 är 0,3 mkr. Inom bygglov till-

kommer ytterligare kostnader för att slutföra 

projektet att skanna in bygglovshandlingar. 

Inom Miljö- och hälsoskydd behövs fortsatt 

konsultstöd för arbete med förorenade områ-

den. Inom gator och vägar kan mer avsättas till 

exempelvis skötsel såsom slyröjning. Det kom-

mer att finnas vakanser av personal även un-

der resterande 2022 som delvis ersätts med 

konsulter. Indragning av en tjänst inom kart- 

och mät år 2021 medför också fler konsulttim-

mar. 

Risker 

Bedömningen är att både driftsbudgeten och 

investeringsbudgeten kommer att hålla. 
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Utbildningsnämnden 

Verksamhetstal 

Medelvärdet av antalet barn och elever peri-

oden januari-augusti 2022, enligt 

Utbildningsnämndens verksamhetssystem (in-

klusive fristående utförare). 

  
Fsk 1-

3 
Fsk 4-

5 
F-

klass 
Åk 1-3 Åk 4-6 Åk 7-9 

Gym-
nasiet 

Fritids 
Sär F-

6 
Sär 7-9 Summa 

MBB 308 362 134 408 401 406 400 450 6 5 2 880 

Utfall 265 427 125 403 402 409 399 427 8 4 2 869 

Diffe-
rens 

-43 65 -9 -5 1 3 -1 -23 2 -1 -11 

Under våren har främst förskolan haft fler barn 

i verksamheten jämfört med budgeterat antal. 

Detta antal sjunker sedan till hösten när upp-

flyttning till förskoleklass sker och inskolning av 

yngre är utspritt över en längre period. Progno-

sen är dock att det blir färre barn i förskolan än 

budgeterat. I övrigt är avvikelserna mot budget 

relativt små. 

Utfall mot budget 

 

Utbildningsnämnden redovisar ett positivt re-

sultat med 1,8 mkr per augusti månad, före av-

räkning barn- och elevpeng. 

Avräkning av barn- och elevpeng för perioden 

januari-februari ingår i det bokförda resultatet. 

Underlag för mars-augusti är beräknat  

till -1,2 mkr vilket ger ett positivt resultat med 

0,6 mkr efter avräkning till och med augusti. 

Prognosen för avräkning av barn- och elev-

peng för helåret uppgår till -1,6 mkr, vilket in-

går i helårsprognosen per verksamhet. 
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Verksamhet Resultat exkl. avräkn Avräkn BEP mar-aug Resultat inkl. avräkn 

Nämndverksamhet 196  196 

Kulturskola 135  135 

Gemensam administration 287  287 

Fritidshem 1 258 -417 841 

Förskola 4 397 -123 4 274 

Förskoleklass -518 -231 -749 

Grundskola -514 -253 -767 

Gymnasieskola -1 259 -201 -1 460 

Komvux och SFI -2 324  -2 324 

Uppdragsutbildning 158  158 

Summa 1 816 -1 225 591 

  

Nämndverksamhet 

Nämndverksamheten redovisar ett positivt re-

sultat med 0,2 mkr. 

Det är främst det differentierade lägre PO-

påslaget som genererar lägre personalkostna-

der än budgeterat. 

Kulturskola 

Kulturskolan redovisar ett positivt resultat med 

0,1 mkr. 

Elevavgifterna för vårterminen har ett högre ut-

fall än budgeterat, det vägs upp av att inköpen 

också varit högre för perioden. 

Fortsatt ökad verksamhet kopplad till bidragen 

från Kulturrådet, där hämtas intäkt motsva-

rande nedlagd kostnad från balanserade me-

del varför det inte får någon resultatpåverkan 

så här långt. 

Gemensam administration 

Gemensam administration redovisar ett positivt 

resultat med 0,3 mkr. 

Positivt avviker tilläggsbelopp som är lägre än 

budgeterat till och med augusti. På kostnadssi-

dan avviker IT-kostnader negativt. 

Fritidshem 

Fritidshem redovisar ett positivt resultat med 

1,3 mkr. Då verksamheten har färre barn än 

budgeterat under våren är resultatet efter av-

räkning 0,8 mkr. 

Främsta avvikelsen är lägre personalkostnader 

som kan hänföras till anpassning utifrån färre 

antal barn samt sjukfrånvaron i början av året. 

Även erhållen sjuklöneersättning bidrag till det 

positiva resultatet. 

Förskola 

Förskolan redovisar ett positivt resultat med 

4,4 mkr, efter avräkning är resultatet 4,3 mkr. 

Under våren har verksamheten fler barn än un-

der hösten. Detta gör att intäkterna också blir 

högre fram till sommaren och bidrar till det po-

sitiva resultatet. Avgifterna är också bättre än 

budgeterat. Med färre barn i verksamheten un-

der hösten så kommer dessa överskott att 

minska. 

Resultatet har också påverkats positivt av er-

hållen sjuklöneersättning med 0,9 mkr och av-

räkning av semesterlöneskuld med 0,8 mkr. 

Negativt avviker kostnaderna för köp av verk-

samhet i och med fler placerade barn hos ex-

terna utövare. 

Förskoleklass 

Förskoleklass redovisar ett negativt resultat 

med 0,5 mkr, efter avräkning är underskottet 

0,7 mkr. 

Underskottet förklaras av förre antal barn än 

budgeterat under våren. Till hösten ökar anta-

let barn och därmed också verksamhetens in-

täkter. 

Grundskola 

Grundskolan redovisar ett negativt resultat 

med 0,5 mkr, efter avräkning är underskottet 

0,8 mkr. 

Även här redovisas positiva avvikelser i form 

av sjuklöneersättning 1,0 mkr och avräkning 

semesterlöneskuld 0,6 mkr. Statsbidragen från 

Skolverket är också högre än budgeterat med 

1,4 mkr, men medför också högre personal-

kostnader som därmed avviker negativt. 

Övriga kostnader är högre än budget vilket till 

stor del beror på att inköp av läromedel för 
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höstterminen gjorts inför skolstarten. Kostna-

derna kan också uppstå i och med den nya 

skolorganisationen där Breviksskolan nu av-

vecklats och verksamheten överförts till övriga 

enheter. 

Gymnasieskola 

Gymnasieskolan redovisar ett negativt resultat 

med 1,3 mkr, efter avräkning är underskottet 

1,5 mkr. 

Verksamheten är svår att påverka ekonomiskt 

då vi inte har den i egen regi utan köper tjäns-

ten från andra kommuner och externa utövare. 

Underskottet uppstår i och med att ersätt-

ningen enligt barn- och elevpengen för gymna-

siesärskolan inte täcker den faktiska kostna-

den. Under året har Kolmårdsavtalet setts 

över. 

Den ordinarie gymnasieskolan bidrar dock till 

att minska underskottet. Detta då den fasta er-

sättningen för stunden i snitt täcker kostnaden 

för de olika programmen som eleverna valt. Då 

det är stora skillnader i kostnaden per program 

kan detta förändras i och med hur fördelningen 

blir när nästa årskull börjar gymnasiet till höst-

terminen. 

Vuxenutbildning 

Vuxenutbildning redovisar ett negativt resultat 

med 2,3 mkr. 

Förväntade intäkter i form av statsbidrag från 

Skolverket, försäljning av verksamhet och 

kostnader för köp av verksamhet fram till och 

med augusti är enligt preliminära beräkningar. 

De ligger något lägre än budgeterat vilket be-

ror på färre antal studerande. 

Personalkostnaderna avviker negativt då be-

sparingsåtgärder som budgeterats för inte ge-

nomförts, även om kostnaderna är lägre jäm-

fört med föregående år. Ytterligare bespa-

ringsåtgärder för höstterminen 2022 har beslu-

tats i nämnd. 

Ingen ersättning för hyreskompensation har er-

hållits vilket påverkar utfallet negativt med 

0,6 mkr. 

Uppdragsutbildning 

Uppdragsutbildning redovisar ett positivt resul-

tat med 0,1 mkr. 

Verksamheten omfattar ESF-projekten Klara, 

Klar Framtid och från mars månad även ett 

nytt projekt, React/Ung comeback. De två 

förstnämnda avslutas under 2022. Intäkterna 

faktureras med fördröjning utifrån inlämnade 

tidrapporter och därför har en förväntad intäkt 

bokats upp utifrån nedlagda kostnader under 

perioden. 

Utfall jämfört med föregående delår 

Intäkterna uppgår till 261,3 mkr jämfört med 

243,0 mkr föregående delår. En ökning med 

18,3 mkr. 

Avgifterna har ökat med 0,5 mkr. Det är både 

avgifter för barnomsorg och Kulturskolan som 

står för denna ökning, båda kopplade till fler 

barn i verksamheterna. 

Bidragen har ökat med 2,2 mkr. Störst är ök-

ningen för Skolverkets statsbidrag, men nästan 

motsvarande minskning av bidragen från AMS 

och Migrationsverket. Sjuklöneersättningen ut-

gör en ökning på 1,8 mkr jämfört med 2021. 

Övriga intäkter har minskat med 0,4 mkr. Det 

är vuxenutbildningens försäljning av verksam-

het som är lägre i år. 

Anslaget har ökat med 16,0 mkr. Förutom upp-

räkning för löneökning och förändring av barn- 

och elevpengen kopplat till demografin är det 

ersättningen för hyror som ökat kraftigt. Detta 

beror på färdigställandet av nya Oxelöskolan. 

Kostnaderna uppgår till 259,5 mkr jämfört 

med 238,0 mkr föregående delår. En ökning 

med 21,4 mkr. 

Personalkostnaderna har ökat med 6,3 mkr. 

Ökat elevantal och högre statsbidrag har med-

fört fler anställda och ökade kostnader. Utfallet 

av förändrad semesterlöneskuld minskar kost-

naden 2022 jämfört med 2021 då skulden i 

stället ökade. Det är svårt att utläsa hur pande-

min har påverkat personalkostnaderna när 

man jämför mellan åren. 

Lokalkostnaderna har ökat med 9,1 mkr vilket 

är kopplat till nya Oxelöskolan. 

Köp av verksamhet har ökat med 2,6 mkr. 

Högre elevantal inom främst gymnasieskolan, 

men också inom förskolan hos externa utövare 

är en del av förklaringen. I och med uppstart 

av träningsskola i egen regi har kostnaderna 

för grundskolans köp av verksamhet minskat. 

Övriga kostnader har ökat med 3,5 mkr. 

Främsta orsaken är kostnaden för kosten som 

motsvarar nästan hela ökningen. Det förklaras 

främst av att resterande enheter inom 
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förskolan gått från egen personal och inköp till 

att alla måltider nu köps in via kostenheten. 

Även ökat antal barn och elever bidrar till den 

ökade kostnaden för måltider. Kostnaden för 

inköp av läromedel har också ökat, vilket kan 

vara kopplat till införandet av den nya skolor-

ganisationen. 

Prognos helår 

Nämndens helårsprognos är ett positivt resul-

tat med 0,2 mkr. 

Förskolan förväntas göra ett överskott på 

1,7 mkr. Antalet barn i verksamheten är gene-

rellt sett färre under hösten men nu ser det 

också ut att bli färre än budgeterat vilket gör att 

intäkterna sjunker kraftigt och försämrar resul-

tatet från delårsbokslutet och framåt. Att det 

ändå blir ett överskott förklaras av sjuklöneer-

sättning och positiv avstämning av semesterlö-

neskulden som inte fanns med i budgeten. 

Gymnasieskolans prognos är ett negativt re-

sultat med 1,0 mkr. Ersättningen för gymnasie-

särskolan täcker inte faktiska kostnaden vilket 

heller inte kan påverkas under året. 

Vuxenutbildningen förväntas förbättra sitt re-

sultat under hösten efter beslut om åtgärder 

tagna av nämnden. Åtgärderna består av posi-

tiva effekter från avräkningen från Skolverket 

för 2021, högre intäkter än förväntat från ESF-

projekten samt ej återbesatta tjänster efter 

pensionsavgångar. Prognosen är dock ett ne-

gativt resultat med 0,6 mkr vilket är lika med 

den uteblivna hyreskompensationen. 

Risker 

För förskolan finns en risk om man inte klarar 

av att anpassa sig efter det färre antalet barn 

som beräknas finnas i verksamheten under 

hösten. 

För grundskolan är risken att fler barn kommer 

att vara i behov av särskilt stöd samt att det till-

kommer fler placeringar. Nu till hösten går 

också grundskolan in i fas 2 av den nya skolor-

ganisationen vilket kan påverka både verksam-

het och ekonomi. 

För gymnasieskolan är möjligheterna att på-

verka det ekonomiska utfallet begränsade. Ut-

fallet av sommarregleringen och elevernas val 

av program till hösten kan få påverkan på re-

sultatet. 

För vuxenutbildningen har nämnden fattat be-

slut om åtgärder för att komma till rätta med 

årets underskott. Dessa åtgärder riktar sig 

dock bara till 2022 och får ingen långsiktig ef-

fekt på de ekonomiska utmaningarna. Här in-

väntas resultatet från den externa genomlys-

ning som genomförts under sommaren. 
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Vård- och omsorgsnämnden 

Utfall mot budget 

 

Vård och omsorgsnämndens (VON) verksam-

heter bedrivs i de båda underliggande förvalt-

ningarna Äldreomsorgsförvaltningen (ÄF) och 

Social- och omsorgsförvaltningen (SOF). 

Det ackumulerade resultatutfallet per augusti 

för VON totalt uppgår till 5,1 mkr. Härav utgör 

resultat hänförligt till ÄF 4,4 mkr och SOF 

0,6 mkr. 

Inkluderat i ovan totalresultat ingår coronarela-

terade merkostnader som ackumulerat per au-

gusti täcks av redovisade bidragsintäkter från 

sjuklöneersättning samt reserverade bidrags-

medel från tidigare år. Resultateffekten från 

dessa merkostnader uppgår således till +/- 

0,0 mkr per augusti för VON totalt, ÄF och 

SOF. 

Under inledningen av 2022 präglades verk-

samheterna alltjämt i hög grad av coro-

napandemin med de olika restriktioner och på-

verkan denna medfört. Under året noteras ge-

nerellt sett en hög sjukfrånvaro inom nämn-

dens verksamheter och där en stor del av 

denna belastning är hänförlig till pandemisitu-

ationen. De coronarelaterade merkostnaderna 

avser i huvudsak tillsättande av vikarier och 

övertid för täckande av vakanser föranledda av 

pandemin och de restriktioner inom verksam-

heterna som följer därav. Förvaltningarna 

särredovisar även fortsatt sina merkostnader 

avseende corona för att i efterhand kunna följa 

upp dess omfattning. De samlade merkostna-

derna uppgår per augusti för VON totalt till 

3,8 mkr, varav andelen för ÄF uppgår till 

3,2 mkr samt för SOF till 0,6 mkr. Motsvarande 

bidragsintäkter uppgår till samma belopp som 

dessa kostnader. 

Ur den verksamhetsindelade redovisningen (2 

positioner) för VON totalt kan de större resul-

tatavvikelserna i förhållande till den beviljade 

anslagsbudgeten avläsas. 

Inom ÄF, vars verksamhetsområden huvud-

sakligen omfattar kod 55 Vård och omsorg SoL 

och HSL samt kod 58 Förebyggande verksam-

het återfinns de större resultatavvikelserna 

inom underliggande verksamheter; 

Äldreomsorg ordinärt boende, 0,3 mkr. Verk-

samhetsområdet följer sammantaget i allt vä-

sentligt sin budget med ett ansamlat mindre 

överskott per augusti. Under inledningen av 

året noterades en kraftigt negativ resultatut-

veckling inom hemtjänsten men där denna ut-

veckling stabiliserats något under senare må-

nader. Dock skall sägas att hemtjänsten är den 

verksamhet som under året varit mest belastad 

av coronarelaterade merkostnader vilket också 

understryker dess sårbarhet vid den dagliga 
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arbetsplaneringen och det ekonomiska utfallet. 

Verksamhetsområdet innefattar förutom hem-

tjänst även exempelvis kortvård samt hemsjuk-

vård. Rensat för merkostnader hänförligt till co-

rona har verksamhetsområdet något lägre per-

sonalkostnader än budgeterat. Motstående till 

de lägre personalkostnaderna kan ses ökade 

kostnader för inhyrda konsulter både vad avser 

tillförordnade enhetschefer samt avseende 

sjuksköterskor. 

Äldreomsorg särskilt boende, 4,1 mkr. Över-

skottet är i huvudsak hänförligt till lägre perso-

nalkostnader än budgeterat, där vakanser före-

kommit under året. Inom särskilt boende kan 

också en hög sjukfrånvaro noteras och som i 

stor utsträckning är relaterad till pandemin. 

Även inom verksamheten för särskilt boende 

kan ses att de lägre personalkostnaderna till 

delar möts av ökade kostnader för inhyrda 

konsulter både vad avser tillförordnade enhets-

chefer och sjuksköterskor. 

Inom SOF, vars verksamhetsområden omfattar 

övriga verksamhetskoder förutom kod 55 och 

58, återfinns de större budgetavvikelserna 

inom underliggande verksamheter; 

Verksamhetsområdet Individ och familje-

omsorg samlar flera olika verksamheter och 

där följande resultat kommenteras nedan. 

Barn och ungdomsvård, 0,7 mkr. I huvudsak 

hänför sig överskottet till vakanser inom per-

sonalgruppen socialsekreterare. Avvikelsen till 

följd av dessa vakanser kan även kopplas till 

underskottet inom verksamheten för Övrig indi-

vid och familjeomsorg, där konsultkostnader 

redovisas samlat inom verksamhetsområdet. 

Ekonomiskt bistånd, 0,7 mkr. Överskottet hän-

för sig till vakanser inom personalgruppen so-

cialsekreterare. Avvikelsen kan även här kopp-

las till underskottet inom verksamheten för Öv-

rig individ och familjeomsorg, där konsultkost-

nader redovisas samlat inom verksamhetsom-

rådet. 

Övrig individ och familjeomsorg, -2,8 mkr. Un-

derskottet hänför sig huvudsakligen till högre 

kostnader än budgeterat avseende konsultstöd 

för tillfällig täckning av vakanser för socialsek-

reterare. Även utgörs underskottet av högre 

kostnader än budgeterat gällande placeringar 

inom skyddat boende. 

Inom SOF:s övriga verksamhetsområden kan 

noteras större budgetavvikelser inom följande 

verksamheter; 

Vård o omsorg/LSS, 1,3 mkr. Det aktuella 

överskottet kan i huvudsak hänföras till ett po-

sitivt resultat i förhållande till budget för verk-

samheten inom personlig assistans. Även kan 

noteras något lägre kostnader än budgeterat 

vad avser externa placeringar. 

Flyktingmottagande, 0,2 mkr. Inom området för 

flyktingmottagande och integration kan noteras 

en sjunkande ersättningsnivå från Migrations-

verket i förhållande till vad som förutsattes i 

budgetberäkningarna för 2022. Dock har för-

valtningen anpassat sin organisation och sina 

kostnader utifrån de beräknade intäkterna. Det 

pågående kriget i Ukraina gör att det kan för-

väntas en ökad belastning på verksamheten 

under 2022, men där sådana utökade kostna-

der förväntas täckas av tillkommande bidrags-

stöd från Migrationsverket. 

Arbetsmarknadsåtgärder, 0,6 mkr. Överskottet 

hänför sig huvudsakligen till tillfälliga vakanser 

inom arbetsmarknadsenheten. 

  

Ur en kontogruppsindelad redovisning kan no-

teras större budgetavvikelser inom följande 

kontogrupper: 

Verksamheterna inom ÄF 

Bidragsintäkter, utfallet överskrider budget 

med 5,3 mkr. Avvikelsen förklaras huvudsakli-

gen av att bidragsmedel avseende coronastöd 

tillkommit utöver budget. Även andra under 

året sökta och erhållna riktade statsbidrag till-

kommer utöver budget och där dessa möjlig-

gör projektbetonade insatser utöver ordinarie 

verksamhet. 

Personalkostnader, utfallet underskrider bud-

get med 2,0 mkr. Avvikelsen förklaras i hög 

grad av olika vakanser, men där motstående 

kostnader för inhyrd personal och konsulter i 

stället ökat. Inom kontogruppens utfall åter-

finns även coronarelaterade merkostnader om 

totalt 3,1 mkr. 

Kostnader för köp av verksamhet, utfallet över-

skrider budget med 1,7 mkr. Avvikelsen förkla-

ras huvudsakligen av högre kostnader än bud-

geterat avseende inhyrda sjuksköterskor. 

Övriga kostnader, utfallet överskrider budget 

med 2,3 mkr. Avvikelsen förklaras huvudsakli-

gen av högre kostnader än budgeterat avse-

ende konsultstöd såsom tillförordnade enhets-

chefer och liknande vid uppkomna vakanser. 
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Verksamheterna inom SOF 

Personalkostnader, utfallet underskrider bud-

get med 5,1 mkr. Avvikelsen utgörs huvudsak-

ligen av olika vakanser, men där motstående 

kostnader för inhyrd personal och konsulter i 

stället ökat. 

Kostnader för köp av verksamhet, utfallet över-

skrider budget med 4,2 mkr. Avvikelsen förkla-

ras huvudsakligen av högre kostnader än bud-

geterat avseende inhyrda socialsekreterare. 

Även högre placeringskostnader än budgeterat 

inom Individ och familjeomsorgen för såväl 

vuxen som barn och unga har del i avvikelsen. 

Utfall jämfört med föregående delår 

I jämförelse med resultatutfallet vid föregående 

års delårsredovisning per augusti 2021, kan 

noteras följande förändring mellan åren. Före-

gående års värden anges inom parentes. 

Verksamheterna inom ÄF 

Det aktuella resultatet innevarande år per au-

gusti uppgår till 4,4 mkr. Resultat inklusive 

merkostnader för corona uppgick föregående 

år per augusti till -4,6 mkr. Resultatet för ÄF vi-

sar således en förstärkning med 9,0 mkr i jäm-

förelsen mellan åren. Dock ingår i resultatet 

2021 resultatpåverkan från coronarelaterade 

intäkter och kostnader med -1,3 mkr. Föränd-

ringar på kontonivå kan ses för följande konto-

grupper. Samtliga värden anges inklusive 

eventuella merkostnader eller intäkter för co-

rona. 

Avgiftsintäkter, 5,7 mkr (5,3 mkr). Avgiftsintäk-

terna har ökat med 7,5 % mellan åren, vilket 

följer i allt väsentligt utvecklingen för exempel-

vis måltider och andra liknande kostnader. 

Bidragsintäkter, 7,8 mkr (3,9 mkr). Bidragsin-

täkterna har ökat med 100,0 %. En högre aktu-

ell avräkning av bidragsintäkter avseende co-

ronastöd, äldreomsorgslyftet och andra riktade 

bidragsmedel förklarar i huvudsak föränd-

ringen mellan delåren. 

Övriga intäkter, 12,7 mkr (11,1 mkr). Övriga in-

täkter har ökat med 14,4 %. Inom kontogrup-

pen redovisas bland annat boendehyror, vilka 

ökat med 13,2 % sammantaget. Härvid kan 

nämnas att det nya särskilda boendet med av-

delning Ekan tillkommit från januari 2022. 

Anslagsintäkter, 128,5 mkr (117,3 mkr). An-

slagsintäkter ökar med 9,5 % i jämförelsen 

mellan delåren. Ökningen skall härvid även 

kopplas till finansieringen av utökad verksam-

het såsom nya särskilda boendet på Björntorp. 

Personalkostnader, 108,9 mkr (105,0 mkr). 

Personalkostnaderna har ökat med 3,7 % och 

där belastningen från coronarelaterade mer-

kostnader förhåller sig i allt väsentligt lika mel-

lan åren. Kostnadsutvecklingen i jämförelse 

med föregående år har i budget 2022 beräk-

nats vara högre än dessa 3,7 % men där va-

kanser av olika slag lett till en dämpad utveckl-

ing inom kontogruppen. 

Kostnader för lokaler, 17,9 mkr (15,1 mkr). Lo-

kalkostnaderna har ökat med 18,5 %. Dock 

skall noteras att det nya särskilda boendet på 

Björntorp tillkommit från januari 2022, vilket 

förklarar huvuddelen av kostnadsökningen. 

Kostnader för köp av verksamhet, 3,5 mkr (5,2 

mkr). Köpt verksamhet minskar med 32,6 %, 

vilket huvudsakligen förklaras av att kostnader 

för inhyrda sjuksköterskor minskat i jämförel-

sen mellan delåren. 

Övriga kostnader, 20,1 mkr (16,9 mkr). Övriga 

kostnader har ökat med 18,9 % i jämförelsen 

mellan delåren. Ökningen förklaras i huvudsak 

av att kostnader för konsultstöd ökat både vad 

avser täckning av vakanser för enhetschefer 

samt sådana projektbetonade insatser som 

kan kopplas till erhållna statsbidragsintäkter. 

Även kostnader för måltider och livsmedel på-

visar en tydlig ökning och förklarar delvis ut-

vecklingen inom kontogruppen. 

Verksamheterna inom SOF 

Det aktuella resultatet innevarande år per au-

gusti uppgår till 0,6 mkr. Resultat inklusive 

merkostnader för corona uppgick föregående 

år per augusti till 1,6 mkr. Resultatet för SOF 

visar således en försvagning med 1,0 mkr i 

jämförelsen mellan åren. I resultatet 2021 in-

går även resultatpåverkan från coronarelate-

rade intäkter och kostnader med -0,2 mkr. För-

ändringar på kontonivå kan ses för följande 

kontogrupper. Samtliga värden anges inklusive 

eventuella merkostnader eller intäkter för co-

rona. 

Avgiftsintäkter, 0,2 mkr (0,3 mkr). Avgiftsintäk-

terna har minskat med 23,9 % mellan åren, 

men där talen förhåller sig låga inom förvalt-

ningen varför även små rörelser får stor pro-

centuell påverkan. I huvudsak kan minsk-

ningen relateras till placeringar för barn och 

ungdom där sådana avgiftsintäkter varit aktu-

ella. 
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Bidragsintäkter, 6,3 mkr (9,9 mkr). Bidragsin-

täkterna har minskat med 36,3 %. Minskningen 

av bidragsintäkter hänför sig i huvudsak till 

minskade bidrag avseende flykting och integ-

rationsverksamheten. Även arbetsmarknads-

stöd och riktade statsbidrag påvisar en tydlig 

minskning inom förvaltningen. 

Övriga intäkter, 1,7 mkr (1,4 mkr). Övriga in-

täkter har ökat med 24,3 %. Inom kontogrup-

pen redovisas bland annat boendehyror vilket 

svarar för huvuddelen av ökningen. Denna ök-

ning kan även relateras till en effekt av ny och 

utökad verksamhet avseende gruppbostäder 

inom LSS, vilken öppnades vid halvårsskiftet 

2021. 

Anslagsintäkter, 84,4 mkr (83,5 mkr). Anslags-

intäkter ökar med 1,0 % i jämförelsen mellan 

delåren. Det kan noteras att det aktuella utfal-

let per augusti 2022 ännu inte innefattar ett för-

väntat tilläggsanslag för täckande av utökade 

lokalomkostnader för den nya gruppbostaden 

vilken tillkom under 2021. Sådant beslut med 

efterföljande justering av innevarande års an-

slag väntas ske under oktober 2022, varvid 

även motsvarande kostnadsökning för lokaler 

redovisas inom förvaltningens verksamheter. 

Personalkostnader, 49,5 mkr (53,2 mkr). Per-

sonalkostnaderna har minskat med 7,0 %. 

Kostnadsminskningen inom kontogruppen för-

klaras i huvudsak av att uppkomna vakanser 

bland socialsekreterare i stället föranlett ökade 

kostnader för inhyrda konsulter. Även förklaras 

minskningen av att personlig assistans över-

gick till externt assistansbolag per mars månad 

2021, från att tidigare ha utförts av egna an-

ställda. 

Kostnader för lokaler, 4,7 mkr (4,7 mkr). Lokal-

kostnaderna förhåller sig oförändrade i jämfö-

relsen mellan delåren. Dock skall noteras att 

den nya gruppbostaden inom LSS vilken öpp-

nade under 2021 väntas redovisas som utö-

kade kostnader tillsammans med åtföljande 

anslagsfinansiering, när sådant beslut om till-

äggsanslag är fattat. Beslut härom väntas ske 

under oktober. 

Kostnader för köp av verksamhet, 20,2 mkr 

(18,0 mkr). Köpt verksamhet ökar med 12,2 %, 

vilket huvudsakligen förklaras av att kostnader 

för inhyrda socialsekreterare ökat i jämförelsen 

mellan delåren. Även kostnader för externa 

placeringar inom verksamheterna barn och 

unga samt vuxna ökar mellan åren. 

Övriga kostnader, 17,6 mkr (17,6 mkr). Övriga 

kostnader förhåller sig oförändrade i jämförel-

sen av utfallet mellan delåren. 

Prognos helår 

Den aktuella helårsprognosen uppgår för VON 

sammantaget till 0,0 mkr, varav för ÄF 2,0 mkr 

och SOF -2,0 mkr. 

Helårsprognosen innefattar förväntade över-

skott inom ÄF avseende; 

Äldreomsorg särskilt boende, 2,0 mkr. Även 

med hänsyn till de många ekonomiska risker 

som för närvarande kan ses, förväntas verk-

samheten kunna redovisa ett sammantaget 

överskott för 2022. Ett fortsatt effektiviserings- 

och utvecklingsarbete väntas därmed kunna 

resultera i en stabil ekonomisk utveckling. Såd-

ana åtgärder som nu är pågående utgörs ex-

empelvis av utveckling och implementering 

inom projektet Smarta scheman, där riktlinjer 

och metodik för en effektiv och avpassad be-

manning och schemaläggning utarbetas. 

Helårsprognosen innefattar förväntade under- 

och överskott inom SOF avseende; 

Övrig individ och familjeomsorg, totalt under-

skott 3,3 mkr. Underskottet hänför sig till ökade 

kostnader avseende inhyrd personal och kon-

sulter 2,5 mkr, samt ökade kostnader avse-

ende placeringar inom skyddat boende 

0,8 mkr. 

Vård o omsorg/LSS, totalt överskott 1,3 mkr. 

Förvaltningen väntas kunna bibehålla den po-

sitiva resultatutveckling i förhållande till budget 

som kan ses inom verksamheten för personlig 

assistans, tillsammans med en senareläggning 

av tillsättningen av vissa vakanser inom verk-

samhetsområdet. 

Prognostotalen innefattar inte någon belast-

ning avseende corona, då dessa merkostnader 

förväntas täckas av motsvarande bidragsintäk-

ter under 2022. 

Risker 

Riskerna finns för högre kostnader på grund av 

den stigande inflationen. Inflationen kan också 

medföra ett stigande behov av försörjnings-

stöd. 

Riskerna finns också i en fortsatt hög sjukfrån-
varo i spåren av coronapandemin kan leda till 
totala högre personalkostnader. 
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Kommunfullmäktige och övriga nämnder 

Utfall mot budget  

 

Kommunfullmäktige, Överförmyndare, Val-

nämnd och Revision har ett sammanlagt över-

skott på 0,9 mkr. 

Kommunfullmäktige har ett överskott på 

0,2 mkr vilket bland annat beror på lägre kost-

nader för sammanträden, representation, data-

program och utbildningar. På grund av fortsatt 

coronapandemin under våren har deltagandet 

minskats som i sin tur har lett till lägre kostna-

der för representation och dataprogram. 

Överförmyndarnämnden redovisar ett över-

skott på 0,2 mkr. Av det totala antalet ärenden 

som hanteras av Nyköping- Oxelösunds över-

förmyndarnämnd härrör cirka 3/4 till Nyköpings 

kommun och 1/4 till Oxelösunds kommun. Uti-

från detta bör Oxelösunds kommun betala för 

de kostnader som härrör sig till Oxelösunds 

kommun gällande nämndens arbete och admi-

nistration. Oxelösunds kommun bör därmed 

stå för personalkostnader motsvarande en hel-

tidstjänst samt kostnad för nämnd- och ekono-

mistöd. Overheadkostnader för Oxelösunds 

kommun beräknas till 1/4 av de totala overhe-

adkostnaderna. 

Revisionen redovisar ett överskott på 0,5 mkr 

som kan hänvisas till lägre kostnader för 

granskning, sammanträden och utbildning. 

Kostnader för revision uppkommer efter de-

lårsrapporten och revisionens arbete under 

början på året redovisas mot uppbokningar i 

bokslutet. 

Valnämnden redovisar ett överskott på 0,1 mkr 

som beror på lägre kostnader för arvoden. 

Kostnader uppstår senare under året. 

Utfall jämfört med föregående delår 

Utfallet jämfört med delåret 2020 är 0,5 mkr 

högre. Anslaget har ökat med 0,2 mkr för upp-

räkning av lönekostnader och köp av verksam-

het. Kostnader är 0,2 mkr lägre, vilket fördelar 

sig på högre personalkostnader samt lägre 

kostnader för köpt verksamhet och övriga kost-

nader. 

Prognos helår 

Övriga nämnder förväntas visa en positiv bud-

getavvikelse på 0,1 mkr. 

Kommunfullmäktige har en årsprognos på 

0,2 mkr på grund av lägre kostnader för arvo-

den och representation. 

Överförmyndare prognosticerar ett underskott 

på 0,3 mkr som kan hänvisas till högre kostna-

der för köpt verksamhet och kostnader för upp-

drag hos annan huvudman. 

Revisions överskott bokas upp för att finansi-

era revisionsarbete med årsbokslutet och det 

innebär att Revisionen förväntas hålla sin bud-

get. 

Valnämnden visar en positiv budgetavvikelse 

på 0,2 mkr på grund av ett bidrag för att täcka 

kostnader som uppstår för valet. Bidraget var 

inte budgeterat. 

Risker 

De risker som finns i verksamheten rör främst 

Överförmyndarens uppdrag hos annan huvud-

man som är baserad på antal hanterade ären-

den som till sin natur är svåra att förutsäga. 

  

Verksamhet Anslag 
Helårsp
rognos 
Intäkt 

Kostna
d 

Avvikel
se 

Anslag 
Ack 

utfall 
Intäkt 

Kostna
d 

Avvikel
se 

Kommunfullmäktige 1 481 0 -1 331 150 987 0 -771 216 

Överförmyndaren 1 665 0 -1 934 -269 1 110 0 -1 003 107 

Revision 969 120 -1 089 0 646 81 -259 469 

Valnämnd 233 367 -370 230 155 0 -62 93 

Summa 4 348 487 -4 724 111 2 898 81 -2 096 884 
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5. Investeringsredovisning 

 

(belopp i mkr)

Beslutad Års-

totalutgift Ack. utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse prognos

Kommunstyrelse

Hamnar 6,9 1,1 5,8 6,0 0,2 5,8 3,6

Mark- och exploatering 8,2 0,0 8,2 8,2 0,0 8,2 1,4

Ny förskola vid Peterslund 56,6 10,3 46,3 52,0 5,7 46,3 42,0

Oxelöskolan actionpark 8,5 6,4 2,1 8,3 6,2 2,1 8,3

Restaurang Läget 24,1 2,1 22,0 22,0 0,0 22,0 0,0

Stallet Stjärnholm utredning 28,1 4,0 24,1 25,8 1,7 24,1 8,0

Äldre- och gruppboende övrigt 1,5 0,9 0,6 1,5 0,9 0,6 1,0

Övriga fastigheter pågående 9,1 2,8 6,3 9,1 2,8 6,3 9,1

Övriga skolor 45,5 0,8 44,7 45,0 0,4 44,7 13,8

Övrigt pågående 2,0 0,9 1,1 1,5 0,4 1,1 0,7

Totalt Kommunstyrelse 190,6 29,4 161,1 179,4 18,3 161,1 88,1

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd 

Gator o vägar, underhåll/beläggning/brunnar 6,3 0,7 5,6 5,9 1,5 4,4 6,3

Stenvikshamnen 3,3 3,0 0,3 2,2 1,9 0,3 2,2

Tillgänglighetsanpassningar 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0

Ny beläggning Aspaleden 4,4 3,4 1,0 1,1 0,2 0,9 1,1

Stenvikshöjden, GC-väg & infart 2,5 0,8 1,7 1,7 0,0 1,7 0,0

Parkering vid Stationshuset o Ramdalen 2,2 1,3 0,9 0,9 0,0 0,9 1,0

Frösängs gärde 2,1 -0,4 2,5 2,4 0,0 2,4 2,4

Trafiksäkerhetsåtgärder vid Oxelöskolan 1,9 1,3 0,6 1,0 0,3 0,7 1,0

Park/torg/badplatser/övriga allmänna ytor 6,0 0,9 5,1 6,0 0,9 5,1 6,0

Utveckling Ramdalshamnen 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0

Jogersö sandpåfyllning strand, bryggor o trapp 2,2 0,7 1,5 2,2 0,7 1,5 2,2

Digitalisering samhällbyggnadsprocess 0,2 0,0 0,2 0,2 0,0 0,2 0,2

Infartsväg exploateringsområde Vinbäret 1,2 0,2 1,0 1,2 0,2 1,0 1,2

Totalt Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd 35,2 11,8 23,4 27,7 5,5 22,1 26,5

Utbildningsnämnd

Inventarier förskola 0,5 0,3 0,2 0,5 0,3 0,2 0,5

Effektivisering lokaler Ramdalsskolan 1,0 0,6 0,4 1,0 0,6 0,4 1,0

Inredning ny förskola 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0 2,5 0,0

Inredning grundskola 0,7 0,7 0,0 0,7 0,7 0,0 0,7

Inredning vuxenutbildning 0,3 0,1 0,2 0,3 0,1 0,2 0,3

Totalt Utbildningsnämnd 5,0 1,7 3,3 5,0 1,7 3,3 2,5

Kultur- och fritidsnämnd

Körplatta på Jogersö för scen 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1

Inventarier Koordinaten 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0

Ramdalens idrottsplats 2,8 0,4 2,4 2,8 0,4 2,4 2,4

Bild- och konstdatabas 0,2 0,0 0,2 0,2 0,0 0,2 0,0

Reparation offentlig konst 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3

Totalt Kultur- och fritidsnämnd 3,5 0,4 3,1 3,5 0,4 3,1 2,8

Vård- och omsorgsnämnd

SOF, Digitalisering och IT 0,8 0,0 0,8 0,8 0,1 0,7 0,9

SOF, Inventarier 2,8 0,2 2,6 2,8 0,2 2,6 1,3

SOF, Utrustning 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1

ÄF, Digitalisering och IT 3,6 0,9 2,7 3,5 0,7 2,8 3,5

ÄF, Inventarier 1,9 0,5 1,4 1,9 0,5 1,4 1,6

ÄF, Utrustning 0,7 0,1 0,6 0,7 0,1 0,6 0,5

Totalt Vård- och omsorgsnämnd 9,9 1,7 8,2 9,8 1,6 8,2 7,9

Summa pågående projekt 244,2 45,1 199,1 225,4 27,6 197,9 127,7

Pågående projekt

Utgifter sedan projektens
Varav: årets investeringar

start
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Riksdagen beslutade 2018 om en ny kommu-
nal bokförings- och redovisningslag, lag om 
kommunal bokföring och redovisning. Den nya 
lagen tillämpas från räkenskapsåret 2019. I 
samband med den nya lagen har Rådet för 
kommunal redovisning tagit fram en ny rekom-
mendation för investerings-redovisningen. 

Investeringar har tidigare ingått i förvaltnings-
berättelsen, men utgör nu en separat del av 
årsredovisningen. Investeringsredovisningen 
har fördelats i färdigställda och pågående pro-
jekt. Eventuell uppgift om de kommunala kon-
cernföretagens investeringar som kommunfull-
mäktige tagit ställning till ska också redovisas. 
Investeringsredovisningen i delårsrapporten 
har kompletterats med en helårsprognos. 

Den ursprungliga investeringsbudgeten omslöt 
148,9 mkr. Den 30 mars 2022 har kommunfull-
mäktige beslutat att 112,9 mkr tilläggsbudgete-
rats som avser pågående projekt från 

föregående år. Det innebär totalt 261,8 mkr i 
investeringsbudget för 2022. Investeringar till 
och med augusti uppgår till 33,0 mkr. Helårs-
prognosen är 141,0 mkr, en budgetavvikelse 
på 120,8 mkr. 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens budget uppgår till 
181,9 mkr (264,3 mkr). 91,0 mkr av denna 
budget är den ursprungliga budgeten och 
90,9 mkr bestod av tilläggsbudget från 2021. 

Kommunstyrelsen har fått tilldelning från inve-
steringsreserven på 4,1 mkr för bland annat ett 
byggstaket, Actionparken, och konferenssalen 
D-skolan. 

Utfall per delår 2022 är 20,7 mkr. Störst andel 
av investeringsmedlen har gått till den nya för-
skolan vid Peterslundsängen, byggnationen av 

Färdigställda projekt
Beslutad 

totalutgift Ack. utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse

Års-

prognos

Kommunstyrelse 

Äldre- och gruppboende övrigt 0,4 0,4 0,0 0,4 0,4 0,0 0,4

Övriga fastigheter 2,5 2,5 0,0 1,6 1,6 0,0 1,6

Övriga skolor 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1

Övrigt 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 0,3

Totalt Kommunstyrelse 3,4 3,3 0,1 2,5 2,4 0,1 2,4

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd 

Gator o vägar, underhåll/beläggning 2,2 2,0 0,2 2,2 2,0 0,2 2,0

GIS Mätinstrument 0,2 0,2 0,0 0,2 0,2 0,0 0,2

GIS Flygfotografering 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 0,3

Lekplats vid gästhamnn och familjecentralen 0,3 0,2 0,1 0,3 0,2 0,1 0,2

Totalt Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd 3,0 2,7 0,3 3,0 2,7 0,3 2,7

Kultur- och fritidsnämnd

Inventarier åtgärder i kommunen 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1

Discgolfbana utökning 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 0,3

Totalt Kultur- och fritidsnämnd 0,4 0,4 0,0 0,4 0,4 0,0 0,4

Vård- och omsorgsnämnd

SOF, Digitalisering och IT 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1

Totalt Vård- och omsorgsnämnd 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1

Summa färdigställda projekt 6,9 6,5 0,3 6,0 5,6 0,3 5,6

Investeringsreserven 30,5 0,0 30,5 30,5 0,0 30,5 7,8

Summa investeringsprojekt 281,4 51,5 229,9 261,8 33,0 228,8 141,0

Summa Kommunstyrelse 193,9 32,8 161,2 181,9 20,7 161,2 90,5

Summa Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd 38,2 14,5 23,7 30,7 8,2 22,4 29,2

Summa Kultur- och fritidsnämnd 3,9 0,8 3,1 3,9 0,8 3,1 3,2

Summa Utbildningsnämnd 5,0 1,7 3,3 5,0 1,7 3,3 2,5

Summa Vård- och omsorgsnämnd 9,9 1,7 8,2 9,8 1,6 8,2 7,9

Inv reserv 30,5 0,0 30,5 30,5 0,0 30,5 7,8

Totalt 281,4 51,5 229,9 261,8 33,0 228,8 141,0

Utgifter sedan projektens

start
Varav: årets investeringar
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Aktivitetsparken vid Frösängs gärde och reno-
vering av Stjärnholm stall. 

Prognosen är att kommunstyrelsen behöver 
använda 90,5 mkr av årets investeringsmedel. 
En avvikelse mot budget på 91,4 mkr, vilket 
bland annat kan hänvisas till Stjärnholm stallet 
takrenovering, restaurang Läget och en ny för-
skola vid Peterslund. Investeringar har delvis 
senarelagts. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens budget 
uppgår till 30,7 mkr varav 14,3 mkr är tilläggs-
budget från 2021. För perioden januari till och 
med augusti har 8,2 mkr förbrukats. Helårspro-
gnosen är 29,2 mkr, en budgetavvikelse på 
4,3 mkr. 

Projekt som genomförts på Gata/Park är föl-
jande: 

• Iordningställande av Stenvikshamnen 

• Beläggningsåtgärder Gamla Oxe-
lösund 

• Beläggningsåtgärder Enskilda gator 

• Upprustning sandpåfyllning Jogersö 

• Lekplats Läget och familjecentralen 

Beläggningsåtgärder och tillgängslighetsan-
passningar på diverse vägar pågår och förvän-
tas slutföra under resterande del av året. Djur-
gårdsparken och utveckling av Ramdalsham-
nen förväntas också slutföras detta år. 

Nämnden arbetar för att kunna genomföra pla-
nerade investeringar, men alla kommer inte att 
kunna slutföras under 2022. Troligtvis kommer 
ej förbrukade investeringsmedel läggas in i 
önskemålen för tilläggsbudget till 2023. 

Utbildningsnämnd 

Utbildningsnämnden har investeringsmedel 
2022 för inventarier, arbetsmiljöförbättrande åt-
gärder och effektivisering av lokaler. 

För större delen av investeringsbudgeten finns 
pågående investeringsbeslut. Återstående me-
del fördelas under hösten. Årsprognosen är 
budgeten kommer att användas, med undan-
tag för projekt ny förskola som är försenat och 
därför kommer att behöva flyttas över till nästa 
års investeringsbudget. 

 

 

Kultur- och fritidsnämnd 

Kultur- och fritidsnämnden disponerar 3,8 mkr i 
investeringsmedel för 2022 varav 0,1 mkr är 
tilläggsbudget från 2021. 

Inventarier för åtgärder i kommunen förväntas 
förbruka hela sin budget, exempelvis för grus-
ning runt discgolfbanan. 

Arbetet med körplattan på Jogersö kommer att 
påbörjas under hösten, och hela budgeten för-
väntas gå åt. 

Gällande inventarier Koordinaten förväntas ca 
hälften av budgeten gå åt till renovering av en-
trén, resterande halva av budgeten förväntas 
ej utnyttjas i år. 

På Ramdalens idrottsplats finns risk för förse-
ning av arbetet med belysning, därför beräk-
nas ca 0,4 mkr kvarstå när året är slut. 

Investeringen bild och konstdatabas kommer 
inte att bli av under 2022 då det saknas resur-
ser på förvaltningen för att genomföra arbetet. 

Utökningen på discgolfbanan är färdig och har 
förbrukat hela budgeten. 

Vård- och omsorgsnämnd 

För perioden januari till och med augusti har 
vård och omsorgsnämnden förbrukat 1,6 mkr 
av de 9,8 mkr som beviljats i investeringsme-
del. Det aktuella utfallet innefattar till största 
del fortsatta investeringsposter gällande nya 
larm inom särskilt boende, vidareutveckling 
verksamhetssystem inom SOF, samt även in-
ventarier till det nya särskilda boendet. Dessa 
poster täcks härvid av erhållen tilläggsbudget 
från 2021. 
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Mod och framtidstro

Kommunfullmäktigemål

Nämndmål

Trygg och säker uppväxt

Kommunfullmäktigemål

Mätbara mål Beslutat av Bedömning

Antalet invånare ska öka med minst 90 personer 2022, 90 personer 2023
och 90 personer 2024

Kommunfullmäktige

Mätbara mål Beslutat av Bedömning

Alla arbetsplatser har regelbundna arbetsplatsträffar Kommunkoncern

Kommunens medarbetare ser positivt på framtiden för Oxelösunds kommun Kommunkoncern

Invånare och lokala aktörer använder Oxelösunds platsvarumärke #OXLS i
marknadsföring och inlägg om Oxelösund.

Kommunstyrelsen

Invånare och lokala aktörer upplever Oxelösunds platsvarumärke #OXLS
som positivt

Kommunstyrelsen

Genom metod- och kompetensstöd möjliggör kommunstyrelseförvaltningen
för kommunens enhetschefer att genomföra utvecklingsprojekt

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelseförvaltningens enheter utvecklar eller ersätter rutiner och
arbetsprocesser

Kommunstyrelsen

Marknadsföring av evenemang, aktiviteter, händelser på kommunens digitala
medier

Kultur och Fritidsnämnden

Aktiv samhällsplanering. Våga göra nytt, utveckla även befintliga områden.
Interna processer. Antal åtgärder per år.

Miljö och
samhällsbyggnadsnämnden

Information till, och dialog med, allmänheten om MSNs arbete Miljö och
samhällsbyggnadsnämnden

Samtliga barn och elever ska utvecklas så långt som möjligt och ges
förutsättningar att nå sin fulla potential när de slutar årskurs 9

Utbildningsnämnden

Samtliga elever inom SFI ska utvecklas så långt som möjligt och ges
förutsättningar att nå sin fulla potential när de avslutar sina studier vid
Campus Oxelösund

Utbildningsnämnden

Ökad digitalisering av verksamheterna inom social- och
omsorgsförvaltningen

Vård- och omsorgsnämnden

Ökad digitalisering av verksamheterna inom äldreomsorgsförvaltningen. Vård- och omsorgsnämnden

Mätbara mål Beslutat av Bedömning

Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 6 ska öka (D/B) Kommunfullmäktige

Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 6 ska minst
ligga i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner (B)

Kommunfullmäktige

Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 9 ska öka (D/B) Kommunfullmäktige

Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 9 ska minst
ligga i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner (B)

Kommunfullmäktige

Andel elever år 3 som klarar de nationella proven (svenska, svenska som
andra språk och matematik) ska öka (B)

Kommunfullmäktige

Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen ska öka (B) Kommunfullmäktige

Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen ska minst ligga i nivå
med genomsnittet för Sveriges kommuner (B)

Kommunfullmäktige

Andelen gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitet och
högskola inom ska öka (B)

Kommunfullmäktige
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Nämndmål

God folkhälsa

Kommunfullmäktigemål

Nämndmål

Mätbara mål Beslutat av Bedömning

Andelen gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitet ska
minst ligga i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner (B)

Kommunfullmäktige

Andelen barn och elever i förskola och skola som känner sig trygga ska öka
(B)

Kommunfullmäktige

Mätbara mål Beslutat av Bedömning

Ungdomar erbjuds ferieplats i kommunal verksamhet Kommunkoncern

Våldsbrott mot barn och unga (7-14 år) minskar Kommunstyrelsen

Våldsbrott mot barn och unga (15-17 år) minskar Kommunstyrelsen

Elever erbjuds PRAO-platser på kommunstyrelseförvaltningen (exkl
Kostenheten som hanteras separat)

Kommunstyrelsen

Genom kunskapshöjande insatser inom ANDTS-området, till målgruppen
vårdnadshavare med barn på högstadiet, minskar elevers bruk av tobak och
alkohol

Kommunstyrelsen

Erbjuda barn och ungdomar tillgång till mötesplatser och aktiviteter Kultur och Fritidsnämnden

Erbjuda lässtimulerande aktiviteter till barn och ungdomar i kommunen Kultur och Fritidsnämnden

Skapa tryggare miljöer. (Förbättra belysning/siktröjning. Se över och åtgärda
platser/sträckor med dålig belysning, t.ex. längs gång- och cykelbanor)

Miljö och
samhällsbyggnadsnämnden

Tillsyn av förskolor och skolor. (Antal inspektioner, livsmedel + hälsoskydd) Miljö och
samhällsbyggnadsnämnden

Samtliga förskolor, skolor och fritidshem ska erbjuda en hållbar arbetsmiljö
för barn och elever

Utbildningsnämnden

Antal barn placerade i konsulentstödd verksamhet ska minska. Vård- och omsorgsnämnden

Mätbara mål Beslutat av Bedömning

Medborgarnas möjligheter att delta i kommunens utveckling genom att
komma in med Medborgarförslag, E-förslag samt synpunkter i Säg-vad-du
tycker ska öka (D/B)

Kommunfullmäktige

Andelen vuxna med missbruksproblem som inte kommit tillbaka inom ett år
efter avslutad utredning/insats ska bibehållas (D/B)

Kommunfullmäktige

Andelen unga (0-12 år) med insats som inte kommit tillbaka inom ett år efter
avslutad insats ska bibehållas (D/B)

Kommunfullmäktige

Mätbara mål Beslutat av Bedömning

Manliga och kvinnliga medarbetares uttag av föräldrapenning är procentuellt
lika stora

Kommunkoncern

Kommunens medarbetare har god hälsa Kommunkoncern

Andelen av kommunens medarbetare som nyttjar friskvårdsbidraget ökar Kommunstyrelsen

Erbjuda tillgång till mångsidig biblioteks-, kultur- och fritidsgårdsverksamhet Kultur och Fritidsnämnden

Erbjuda tillgång till fysiska aktiviteter via tillgängliga fritidsanläggningar och
miljöer för spontanidrott / friluftsaktiviteter

Kultur och Fritidsnämnden

Främja cyklandet i Oxelösund. Antal åtgärder (t.ex. skyltning/vägvisning,
cykelparkering, ny beläggning, nyanläggning, ta fram kartor)

Miljö och
samhällsbyggnadsnämnden

Prioritera tillsyn. - Antal kontrollbesök, miljöskydd - Antal kontrollbesök,
hälsoskydd - Antal kontrollbesök, livsmedel - Antal kontrollbesök, tobak,
folköl, rec. fria läkemedel

Miljö och
samhällsbyggnadsnämnden
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Trygg och värdig ålderdom

Kommunfullmäktigemål

Nämndmål

Mätbara mål Beslutat av Bedömning

Befolkningen i Oxelösunds kommun ska ha nära till natur och rekreation
kommunen ska gynna utnyttjande av befintliga strövområden, bl.a. genom
samverkan med andra aktörer

Miljö och
samhällsbyggnadsnämnden

Samtliga förskolor, skolor och fritidshem ska erbjuda en hållbar arbetsmiljö
för barn och elever

Utbildningsnämnden

Samtliga elever i vuxenutbildningen ska erbjudas en hållbar arbetsmiljö Utbildningsnämnden

Andel elever i grundskolan som trivs i skolan och fritidshemmet Utbildningsnämnden

Förebyggande arbete för barn och unga ska öka Vård- och omsorgsnämnden

Brukare inom kommunens bostäder med särskild service LSS ska vara
sammantaget nöjda med sitt boende

Vård- och omsorgsnämnden

Stärka barns utveckling Vård- och omsorgsnämnden

Medborgarna ska upplysas om vikten av fallprevention Vård- och omsorgsnämnden

Mätbara mål Beslutat av Bedömning

Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda med sitt särskilda
boende ska öka (B)

Kommunfullmäktige

Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda med sin hemtjänst ska
bibehållas (B)

Kommunfullmäktige

Antal personer (personal) en brukare med hemtjänst möter under 14 dagar
ska minst ligga i nivå med riket (B)

Kommunfullmäktige

Mätbara mål Beslutat av Bedömning

Äldre på särskilt boende är nöjda med den mat som serveras Kommunstyrelsen

Äldre med hemtjänst är nöjda med den mat som levereras Kommunstyrelsen

Andelen äldre (65+) som känner sig trygga ska öka Kommunstyrelsen

Erbjuda tillgång till biblioteks-, kultur- och fritidsaktiviteter riktade till äldre Kultur och Fritidsnämnden

Erbjuda ”Boken-kommer”-service Kultur och Fritidsnämnden

Förbättra tillgängligheten i den yttre miljön i Oxelösund i dialog med
medborgarna. Fysiska tillgänglighetsanpassningar, antal

Miljö och
samhällsbyggnadsnämnden

Tillsyn av äldreboenden och hemtjänst Miljö och
samhällsbyggnadsnämnden

Elevrepresentanter ska ges möjlighet att ha dialog med brukare inom
äldreomsorgen

Utbildningsnämnden

Medarbetarnas kunskap om bemötande ska förbättras Vård- och omsorgsnämnden

De äldres känsla av förtroende för personal i hemtjänst ska öka Vård- och omsorgsnämnden

Hemtjänstens effektivitet ska öka Vård- och omsorgsnämnden

De äldres känsla av förtroende för personal i särskilt boende ska öka Vård- och omsorgsnämnden

Vikarieanvändningen ska minska inom äldreomsorgsförvaltningen. Vård- och omsorgsnämnden
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Attraktiv bostadsort

Kommunfullmäktigemål

Nämndmål

Hållbar utveckling

Kommunfullmäktigemål

Mätbara mål Beslutat av Bedömning

Andelen förskoleplatser som erbjuds på önskat placeringsdatum ska öka (B) Kommunfullmäktige

Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens näringslivsklimat
ska förbättras/öka (B)

Kommunfullmäktige

Andelen medborgare som får svar på sitt mejl till kommunen inom en dag
ska bibehållas (B)

Kommunfullmäktige

Andelen medborgare som ringer kommunen som får svar på sin fråga direkt
ska öka (B)

Kommunfullmäktige

Andelen medborgare som ringer kommunen och som upplever att de får ett
gott bemötande ska öka (B)

Kommunfullmäktige

Mätbara mål Beslutat av Bedömning

Kommunens medarbetare hänvisningskopplar sina telefoner när de inte är
tillgängliga

Kommunkoncern

Företagare i Oxelösund är nöjda (sammanlagd nöjdhet) med kommunens
hantering av ärenden inom kommunens myndighetsområden

Kommunkoncern

Företagare i Oxelösund är nöjda med kommunens service och bemötande Kommunkoncern

Företagare i Oxelösund upplever att kommunens politiker har en positiv
attityd till företagande

Kommunstyrelsen

Företagare i Oxelösund upplever att kommunens tjänstepersoner har en
positiv attityd till företagande

Kommunstyrelsen

Företagare i Oxelösund är nöjda med kommunens hantering av upphandling Kommunstyrelsen

Nya företag startas i kommunen Kommunstyrelsen

Kommunen anvisar mark för bostadsändamål Kommunstyrelsen

Kommunen anvisar eller säljer mark för företagsetableringar eller expansion
(efterfrågebaserat)

Kommunstyrelsen

Koordinaten är ett kultur- och allaktivitetshus samt en informations- och
mötesplats

Kultur och Fritidsnämnden

Stöd till aktörer inom turist- och besöksnäringen Kultur och Fritidsnämnden

God planberedskap för bostadsbyggnation och företagsmark eftersträvas Miljö och
samhällsbyggnadsnämnden

Att med stöd av rätt information, gott bemötande och tydlighet förenkla för
företagande

Miljö och
samhällsbyggnadsnämnden

Aktivt deltagande vid näringslivsträffar Miljö och
samhällsbyggnadsnämnden

Samtliga verksamheter ska erbjuda en hög kvalitet av omsorg och utbildning Utbildningsnämnden

Öka antalet insatser för att förebygga ofrivillig ensamhet och främja hälsa
bland invånare över 65 år

Vård- och omsorgsnämnden

Mätbara mål Beslutat av Bedömning

Resultatet efter reavinster, uttryckt som andel av skatter och statsbidrag ska
vara 2022 1,0%, 2023 1,5% och 2024 1,5% (D/B)

Kommunfullmäktige

Nettokostnadsandelen skall vara max 99%. (Skillnaden mellan kostnader
och taxor och avgifter i förhållande till skatter och statsbidrag) (D/B)

Kommunfullmäktige



Kommunfullmäktige, Bilaga - sammanställning mätbara mål7(7)

Nämndmål

Mätbara mål Beslutat av Bedömning

Kommunkoncernens soliditet ska vara minst 30% (B) Kommunfullmäktige

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

Kommunfullmäktige

Sjukfrånvaron hos kommunanställda ska minska (D/B) Kommunfullmäktige

Resande med kollektivtrafik ska öka (D/B) Kommunfullmäktige

Andelen ekologiska livsmedel ska vara minst 45% (D/B) Kommunfullmäktige

Andelen nyanlända som har lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta
eller studera, status efter 90 dagar, ska vara minst 40% (B)

Kommunfullmäktige

Mätbara mål Beslutat av Bedömning

Kommunen använder miljöbilar i sin egen verksamhet Kommunkoncern

Kommunens medarbetare upplever att deras arbete känns meningsfullt Kommunstyrelsen

Kommunens värde för Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska öka Kommunstyrelsen

Vegetarisk klimatanpassad och ekologisk kost serveras på kommunens
skolor, förskolor och äldreboenden

Kommunstyrelsen

Matsvinnet på kommunens skolor, förskolor och äldreboenden minskar Kommunstyrelsen

Kommunala fastigheter är försedda med solcellsanläggningar för
uppvärmning av vatten och/eller för elförsörjning

Kommunstyrelsen

Vid varje nybyggnation och större ombyggnation utvärderas om det är möjligt
att tillföra laddstolpar

Kommunstyrelsen

Medarbetare (INOM KFF) ska uppleva att de har en bra arbetssituation Kultur och Fritidsnämnden

Minska antalet bristfälliga avlopp Miljö och
samhällsbyggnadsnämnden

Samtliga verksamheter ska ha en budget i balans Utbildningsnämnden

Samtliga förskolor, skolor och fritidshem ska erbjuda en hållbar arbetsmiljö
för sin personal

Utbildningsnämnden

Arbetslösa Oxelösundsbor ska bli självförsörjande Vård- och omsorgsnämnden

Öka antalet fossilfria fordon/fortskaffningsmedel inom social- och
omsorgsförvaltningen

Vård- och omsorgsnämnden

Öka antalet fossilfria fordon/fortskaffningsmedel inom
äldreomsorgsförvaltningen

Vård- och omsorgsnämnden
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1. Sammanfattning 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt granskat Oxelösunds kommuns 
delårsrapport per 31 augusti 2022. De väsentligaste slutsatserna i granskningen sammanfattas enligt 
följande: 

➢ Bokslutsdokumentationen bedöms vara tillräcklig. Granskningen av resultat- och 
balansräkningar indikerar inte att det föreligger några väsentliga fel vad gäller resultat och 
ställning för perioden. 

➢ Grundat på vår översiktliga granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger 
oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med god 
redovisningssed.  

➢ Delårsrapportens utformning ger en översiktlig och tillräcklig bild av den verksamhet som 
bedrivits inom nämnder och förvaltningar under perioden. 

➢ Det kommunala balanskravet förväntas klaras per helår och det framgår en bedömning 
avseende balanskravet i delårsrapporten.  

➢ På en övergripande nivå bedöms resultatet i delårsrapporten i allt väsentligt vara i 
överensstämmelse med fullmäktiges övergripande mål.  

➢ Begreppet ”god ekonomisk hushållning” kommenteras och en sammantagen bedömning görs 
för året. 

➢ Kommunen fortsätter med pågående nyinvesteringar men genomförandegraden är lägre än 
budget hänförligt till pandemin och stigande priser på råvaror. 
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2. Inledning 

En översiktlig granskning av kommunens delårsrapport per 2022-08-31 har utförts i enlighet med god 
revisionssed i kommunal sektor samt med beaktande av bestämmelserna i kommunallagen och den 
kommunala bokförings- och redovisningslagen. Granskningen är således begränsad i jämförelse med 

den granskning som genomförs av ett årsbokslut. 

3. Kommunens resultat och balansräkning  

Vi har granskat resultatutfallet per 31 augusti 2022 samt analyserat större budgetavvikelser och 
förändringar mot föregående års delårsrapport. Vi har även tagit del av redovisad prognos avseende 
helåret 2022. Med utgångspunkt från vår väsentlighets- och riskanalys har vi granskat 
delårsrapportens resultat- och balansräkningar. Nedan ges kommentarer till väsentliga resultat- och 
balansposter för vilka vi gjort iakttagelser. 

3.1. Resultaträkning  

Kommunen gör ett resultat om 49,6 mnkr per 31 augusti 2022 jämfört med budgeterat resultat om 8,1 
mnkr. Främsta avvikelser jämfört med budget är generellt lägre kostnader än budgeterat samt högre 
prognostiserad skatteavräkning för år 2021 och 2022. Se övriga kommentarer nedan. 
 

Oxelösunds kommuns resultaträkning per 2022-08-31, T2 
  

Resultaträkning (MSEK) Budget   
2022 

 
2022-08-31 2021-08-31 

Förändring Kommentar 

Verksamhetens intäkter 212,6 105,9 104,1 1,8  

Verksamhetens kostnader -978,7 -596,2 -572,4 -23,8 
Främsta förändringen är hänförlig till 
ökade löner samt lönebonus till samtliga 
anställda hänförligt till pandemin. 

Avskrivningar -37,5 -25,9 -17,4 -8,5 
Förändringen är hänförlig till flertalet 
aktiverade investeringar i samband med 
årsbokslutet och där avskrivning sker nu. 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-803 -516,2 -485,7 -30,5  

Skatteintäkter 571,5 397,0 387,5 9,5 
Ökade kommunalskatteintäkter samt 
positiv prognostiserad skatteavräkning för 
2021 och 2022. 

Generella statsbidrag 245,4 162,9 143,9 19,0 
Avser främst ökat 
inkomstutjämningsbidrag från staten. 

Verksamhetens resultat 13,3 43,7 45,7 -2,0  

Finansiella intäkter 13,4 13,3 6,8 6,5 
Högre utdelning jämfört med föregående 
år. 

Finansiella kostnader -18,6 -7,4 -6,5 -0,9  

Resultat före extraordinära 
poster 

8,1 49,6 45,2 4,4  

Extraordinära 
intäkter/kostnader 

0,0 0,0 0,0 0,0  

Periodens resultat 8,1 49,6 46,0 3,6  
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3.2. Balansräkningen 

 

Oxelösunds kommuns balansräkning år 2022  
  

TILLGÅNGAR (MSEK) 
2022-
08-31 

2021-
12-31 

Förändring Kommentar 

Anläggningstillgångar     

Immateriella 
anläggningstillgångar 

3,7 4,4 -0,7  

Byggnader och mark 910,5 899,0 -11,5 Investeringar har skett under året. 

Maskiner och inventarier 33,3 37,1 -3,8  

Finansiella anläggningstillgångar 563,7 563,9 -0,2  

Summa anläggningstillgångar 1 511,2 1 504,4 3,5  

Omsättningstillgångar 194,4 197,7 -3,3  

Kortfristiga fordringar 103,8 65,1 38,7 Positiv skatteeffekt på 2021 års räkenskaper. 

Kassa och bank 90,6 132,6 -42 
Investeringar och fordringar har ökat vilket 
minskar kassa och bank. 

Summa omsättningstillgångar 194,4 197,7 -3,3  

SUMMA TILLGÅNGAR 1 705,6 1 702,1 3,5  

 

Oxelösunds kommuns balansräkning år 2022  
EGET KAPITAL OCH SKULDER 
(mkr) 

2022- 
08-31 

2021-
12-31 

Förändring Kommentar 

Eget kapital 405,7 360,5 45,2 
Förändringen består i årets resultat för 
perioden. 

varav årets resultat 49,6 45,2 4,4  

Avsättningar och liknande 
förpliktelser 

136,8 129,7 7,1  

      

Långfristiga skulder 925,2 925,2 0,0  

Kortfristiga skulder 188,3 241,5 -53,2  

Kortfristiga skulder  188,3 241,5 -53,2 

Kommunens skulder har minskat till 
dotterbolagen Oxelö Energi (21,5 mnkr) 
och Kustbostäder (12,4 mnkr) samtidigt 
som kommunens semesterlöneskuld har 
minskat med 15 mnkr jämfört med 
föregående år. Detta motsvarar cirka 49 
mnkr av förändringen. 

Summa skulder  1 250,3 1 296,4 -46,1  

SUMMA EGET KAPITAL OCH 
SKULDER 

1 705,6 1 702,1 3,5  
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4. Övergripande kommentarer kring förvaltningsberättelsen 

Kommunen ska enligt Lag om kommunal bokföring och redovisning (13 kap) i sin delårsrapport avge 
en förenklad förvaltningsberättelse. Kommunen har valt att i stort följa det format som tillämpas i 
årsredovisningen. 

Delårsrapporten redogör för händelser av väsentlig betydelse, god ekonomisk hushållning och 
ekonomisk ställning, utvärdering av målstyrning, balanskravsresultat utifrån helårsprognos, väsentliga 
personalförhållanden samt förväntad utveckling.   

4.1. God ekonomisk hushållning 

Uppföljning av kommunens mål sker genom kommunfullmäktiges sex mål med medföljande mätbara 
mål, samt nämndmål. Kommunfullmäktige har beslutat om tre finansiella mål, varav samtliga bedöms 
uppnås per helår. Delårsrapporten innehåller en övergripande kommentar rörande god ekonomisk 
hushållning, där kommunen redogör för vilka mål som inkluderas i det finansiella perspektivet 
respektive verksamhetsperspektivet. Kommunen bedömer sammantaget att god ekonomisk 
hushållning uppnås för året, då måluppfyllelsen prognosticeras god avseende både finansiella mål och 
verksamhetsmål.    
 
Delårsrapporten redogör för måluppfyllelse för kommunfullmäktiges mål samt en total måluppfyllelse 
där kommunfullmäktiges mål och nämndernas mål vägs samman. Vi noterar att dessa bedömningar 
av måluppfyllelse till stor del skiljer sig åt, där måluppfyllelsen för enbart kommunfullmäktiges mål blir 
lägre än den sammanvägda bedömningen. Avsnittet om måluppfyllelse illustreras med färgkodning för 
mål och indikatorer, pilar för att visa utvecklingstrend samt hänvisningar till grad av genomförda 
aktiviteter.  
 
Vi noterar att avsnittet inte inkluderar en redogörelse för arbetet med intern kontroll. Delårsrapporten 
skulle med fördel kunna utvecklas ytterligare med ett särskilt avsnitt där arbetet med kommunens 
interna kontroll redovisas och tydliggörs. 
 

4.2. Helårsprognos i förhållande till budget 

Av delårsrapporten framgår tydligt hur periodens resultat och helårsprognosen förhåller sig till den 
budget som fastställts för verksamheterna (nämnderna). Det budgeterade resultatet uppgår till 8,1 
mnkr. Delårsbokslutets resultat är 49,6 mnkr och prognosen pekar mot ett resultat om 25,4 mnkr.  

Samtliga nämnder prognostiserar ett nollresultat per 2022-12-31 förutom kultur- och fritidsnämnden 
som prognostiserar ett positivt resultat om 0,6 mnkr samt kommunstyrelsen som prognostiserar ett 
positivt resultat om 4,2 mnkr. Detta är främst hänförligt till lägre prognostiserade lönekostnader samt 
köp av verksamhet. Totalt sett visar nämnderna ett överskott om 5,4 mnkr per 2022-12-31. 

4.3. Bedömning av prognos rörande balanskravsresultatet 

För att uppfylla kommunallagens balanskrav och för att säkerställa god ekonomisk hushållning ska 
kommunernas intäkter överstiga kostnaderna. I delårsrapporten redogör kommunen för periodens 
resultat mot balanskravet. Inga underskott finns att återställa och 30,2 mnkr sätts av till utredning av 
balanskravet. 
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5. Sammanfattande slutsats 

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss 
anledning att anse att det upprättade delårsbokslutet inte, i allt väsentligt, ger en rättvisande bild av 
kommunens finansiella ställning per den 31 augusti 2022 samt av dess finansiella resultat för perioden 
januari-augusti 2022.  

 
 
Oxelösund den 11 oktober 2022 

 
Anja Zetterberg   Johanna Eklöf 
Certifierad kommunal revisor   Auktoriserad revisor  
 
 



 

 

 

 

Revisorerna 

Till: Kommunfullmäktige  

  Revisorernas bedömning av delårsrapport per 31 augusti 2022  

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har uppdraget att bedöma om resultat i delårsrapport per 

2022-08-31 är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om.  

Bedömningen avser mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning, såväl 

f inansiella som för verksamheten. 

Vår bedömning är baserad på en översiktlig  granskning av delårsrapporten, inriktad på 

övergripande analys och inte på detaljer i redovisning.  

Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningens resultat  

presenteras i bifogad rapport. I vår granskning gör vi följande noteringar: 

➢ Bokslutsdokumentationen bedöms vara tillräcklig. Granskningen av resultat- och 
balansräkningar indikerar inte att det föreligger några väsentliga fel vad gäller resultat och 

ställning för perioden. 

➢ Grundat på vår översiktliga granskning har det inte f ramkommit några omständigheter 
som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad i 

enlighet med god redovisningssed.  

➢ Delårsrapportens utformning ger en översiktlig och tillräcklig bild av den verksamhet som 

bedrivits inom nämnder och förvaltningar under perioden. 

➢ Det kommunala balanskravet förväntas klaras per helår och det f ramgår en bedömning 

avseende balanskravet i delårsrapporten.  

➢ På en övergripande nivå bedöms resultatet i delårsrapporten i allt väsentligt vara i 

överensstämmelse med fullmäktiges övergripande mål.  

➢ Begreppet ”god ekonomisk hushållning” kommenteras och en sammantagen bedömning 
görs för året. 

➢ Kommunen fortsätter med pågående nyinvesteringar men genomförandegraden är lägre 

än budget hänförligt till pandemin och stigande priser på råvaror. 

Revisorernas samlade bedömning är att resultatet i delårsrapporten i allt väsentligt är förenligt 

med av fullmäktige beslutade verksamhets- och f inansiella mål. 

 

Slutlig bedömning sker vid granskningen av årsbokslutet 2022. 

 

 

Oxelösund den 11 oktober 2022 

 

 

 

Eva Asthage Mayvor Lundberg        Håkan Lindqvist 

 
 
 
 
Lars Fornarve  Lennart Nilsson                   
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Sammanträdesprotokoll Blad 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2022-10-05

Utdragsbestyrkande

Ks § 113 Dnr KS.2022.94

Redovisning av ej besvarade motioner och medborgarförslag

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Redovisningen godkänns

Sammanfattning
Ej besvarade motioner och medborgarförslag ska redovisas för kommunfullmäktige
två gånger per år enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 29. Efter genomgång
konstaterar kommunstyrelseförvaltningen att det inte finns några obesvarade
motioner eller medborgarförslag.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks - redovisning av ej besvarade motioner och medborgarförslag hösten
2022

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag
Redovisningen godkänns

Beslutsgång
Ordförande frågar om framskrivet förslag och konstaterar att kommunstyrelsen
beslutar enligt förslaget.

______

Beslut till:

Kommunfullmäktige (För åtgärd)

Kansliet (För kännedom)



Tjänsteskrivelse 1(1)

Datum Dnr

2022-09-09 KS.2022.94

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

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

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324
registrator@oxelosund.se

Redovisning av ej besvarade motioner och medborgarförslag

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Redovisningen godkänns

2. Sammanfattning

Ej besvarade motioner och medborgarförslag ska redovisas för kommunfullmäktige två
gånger per år enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 29. Efter genomgång konstaterar
kommunstyrelseförvaltningen att det inte finns några obesvarade motioner eller
medborgarförslag.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Redovisning av ej besvarade motioner och medborgarförslag

Johan Persson Mårten Johansson
Kommunchef Kommunsekreterare

Beslut till:
Kommunfullmäktige (för åtgärd)

Kansliet (för kännedom)

Kommunstyrelseförvaltningen
Mårten Johansson

Kommunstyrelsen



Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2022-10-05

Utdragsbestyrkande

Ks § 107 Dnr KS.2022.13

Anslag för förändring av hyror och kapitalkostnader

Kommunstyrelsens förslag till beslut i Kommunfullmäktige

1. Driftanslagen till nämnderna ändras enligt följande:

Kommunstyrelsen 11 649 tkr
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 130 tkr
Kultur- och fritidsnämnden -22 tkr
Vård- och omsorgsnämnden 1 702 tkr
Utbildningsnämnden -3 335 tkr

2. Anslagsökningen på 10 124 tkr finansieras via anslagna medel hos
finansförvaltningen.

Sammanfattning
Budgeten för förändring av hyror och kapitalkostnader finns anslagna hos finans-
förvaltningen i Mål och budget 2022. Enligt budgetreglerna ska sedan kapital-
tjänstkostnader som uppkommer utifrån de investeringar som blivit genomförda och
eventuella hyresförändringar överföras till respektive nämnds driftbudget. I kommun-
styrelsens- och utbildningsnämnden ingår retroaktiva interna hyresförändringar för
D-skolan, Torgskolan och Oxelö förskolan. I kommunstyrelsens ramförändring ingår
också en kompensation för ökade avskrivningskostnader för simhall och sporthall. I
vård- och omsorgsnämnden ingår en kompensation för retroaktiva hyresförändringar
för bland annat ett LSS-boende.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks tilläggsanslag för höjda hyror och kapitalkostnader sep-dec 2022



Sammanträdesprotokoll Blad 2

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2022-10-05

Utdragsbestyrkande

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag
Förändra driftanslagen till nämnderna enligt följande:

Kommunstyrelsen 11 649 tkr
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 130 tkr
Kultur- och fritidsnämnden -22 tkr
Vård- och omsorgsnämnden 1 702 tkr
Utbildningsnämnden -3 335 tkr

Anslagsökningen på 10 124 tkr finansieras via anslagna medel hos
finansförvaltningen.

Beslutsgång
Ordförande frågar om framskrivet förslag och konstaterar att kommunstyrelsen
beslutar enligt förslaget.

______

Beslut till:
Controller (För åtgärd)



Tjänsteskrivelse 1(2)

Datum Dnr

2022-09-22 KS.2022.13

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

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

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324
registrator@oxelosund.se

Anslag för förändring av hyror och kapitalkostnader för
perioden september-december 2022

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i Kommunfullmäktige

Förändra driftanslagen till nämnderna enligt följande

Kommunstyrelsen 11 649 tkr
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 130 tkr
Kultur- och fritidsnämnden -22 tkr
Vård- och omsorgsnämnden 1 702 tkr
Utbildningsnämnden -3 335 tkr

Anslagsökningen på 10 124 tkr finansieras via anslagna medel hos finansförvaltningen.

2. Sammanfattning
Budgeten för förändring av hyror och kapitalkostnader finns anslagna hos
finansförvaltningen i Mål och budget 2022. Enligt budgetreglerna ska sedan
kapitaltjänstkostnader som uppkommer utifrån de investeringar som blivit genomförda och
eventuella hyresförändringar överföras till respektive nämnds driftbudget. I
kommunstyrelsens- och utbildningsnämnden ingår retroaktiva interna hyresförändringar för
D-skolan, Torgskolan och Oxelö förskolan. I kommunstyrelsens ramförändring ingår också
en kompensation för ökade avskrivningskostnader för simhall och sporthall. I vård- och
omsorgsnämnden ingår en kompensation för retroaktiva hyresförändringar för bland annat
ett LSS-boende.

För perioden september till och med december (efter aktivering i samband med
delårsrapporten) har följande kapitaltjänstkostnader och hyresförändringar kommit till:

Kommunstyrelsen 11 649 tkr
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 130 tkr
Kultur- och fritidsnämnden -22 tkr
Vård- och omsorgsnämnden 1 702 tkr
Utbildningsnämnden -3 335 tkr

Anslagsökningen på 10 124 tkr finansieras via anslagna medel hos finansförvaltningen.

Kommunstyrelseförvaltningen
Margrita Sjöqvist

Kommunstyrelsen



Tjänsteskrivelse 2(2)

Datum

2022-09-22 KS.2022.13

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Anslag för förändring av hyror och kapitalkostnader sep-dec 2022
daterad 2022-09-26

Johan Persson Margrita Sjöqvist
Kommunchef Controller

Beslut till:
CON (FÅ)


	Föredragningslistan
	8. Protokoll kommunstyrelsen delårsrapport 2022
	8. Tjänsteskrivelse Ks Delårsrapport 2022
	8. Delårsrapport 2022
	8. Bilaga mätbara mål delår 2022
	8. Rapport granskning delårsbokslut 22 Oxelösund 
	8. Revisorernas bedömning av delårsrapport 2022
	9. Protokoll ks redovisning av ej besvarade motioner och medborgarförslag
	9. Tjänsteskrivelse Redovisning av ej besvarade motioner och medborgarförslag
	10. Protokoll ks anslag för förändring av hyror och kapitalkostnader
	10. Tjänsteskrivelse för anslag för förändring av hyroro och kapitalkostnader


 ========================= ======================== ================= =============================================================================================== 
  Time                      Name                     IP                Activity                                                                                       
 ========================= ======================== ================= =============================================================================================== 
  2022-10-11 14:46:45 UTC   Anja Zetterberg          83.227.0.81       The document was created                                                                       
  2022-10-11 14:46:45 UTC   Anja Zetterberg          83.227.0.81       A signing link was activated for "Eva Elisabet Asthage"                                        
  2022-10-11 14:46:45 UTC   Anja Zetterberg          83.227.0.81       A signing link was activated for "LARS FORNARVE"                                               
  2022-10-11 14:46:45 UTC   Anja Zetterberg          83.227.0.81       A signing link was activated for "Lennart Nilsson"                                             
  2022-10-11 14:46:45 UTC   Anja Zetterberg          83.227.0.81       A signing link was activated for "MAYVOR LUNDBERG"                                             
  2022-10-11 14:46:45 UTC   Anja Zetterberg          83.227.0.81       A signing link was activated for "Håkan Gunnar Lindqvist"                                      
  2022-10-11 14:46:47 UTC   Anja Zetterberg                            A signing request email was sent to "Eva Elisabet Asthage" at "eva.asthage@asthagekonsult.se"  
  2022-10-11 14:46:47 UTC   Anja Zetterberg                            A signing request email was sent to "LARS FORNARVE" at "lars.fornarve@gmail.com"               
  2022-10-11 14:46:47 UTC   Anja Zetterberg                            A signing request email was sent to "Lennart Nilsson" at "ntlennart.nilsson@gmail.com"         
  2022-10-11 14:46:48 UTC   Anja Zetterberg                            A signing request email was sent to "MAYVOR LUNDBERG" at "mayvor.lundberg@oxelosund.se"        
  2022-10-11 14:46:48 UTC   Anja Zetterberg                            A signing request email was sent to "Håkan Gunnar Lindqvist" at "maytorunnli@gmail.com"        
  2022-10-11 15:22:48 UTC   MAYVOR LUNDBERG          217.208.243.159   The document was viewed by the signer                                                          
  2022-10-11 15:22:55 UTC   Penneo system            217.208.243.159   The document was viewed                                                                        
  2022-10-11 15:22:55 UTC   Penneo system            217.208.243.159   The document was viewed                                                                        
  2022-10-11 15:25:13 UTC   MAYVOR LUNDBERG          217.208.243.159   The signer signed the document as Undertecknare 1                                              
  2022-10-11 15:29:26 UTC   Anja Zetterberg          83.227.0.81       The document was viewed                                                                        
  2022-10-11 15:50:06 UTC   Eva Elisabet Asthage     98.128.229.169    The document was viewed by the signer                                                          
  2022-10-11 15:50:07 UTC   Penneo system            98.128.229.169    The document was viewed                                                                        
  2022-10-11 15:50:24 UTC   Penneo system            98.128.229.169    The document was viewed                                                                        
  2022-10-11 15:52:01 UTC   Håkan Gunnar Lindqvist   104.28.31.63      The signing request email was opened by the signer                                             
  2022-10-11 15:52:51 UTC   Eva Elisabet Asthage     98.128.229.169    The signer signed the document as Undertecknare 1                                              
  2022-10-11 16:16:06 UTC   Håkan Gunnar Lindqvist   155.4.221.98      The document was viewed by the signer                                                          
  2022-10-11 16:16:13 UTC   Penneo system            155.4.221.98      The document was viewed                                                                        
  2022-10-11 16:16:13 UTC   Penneo system            155.4.221.98      The document was viewed                                                                        
  2022-10-11 16:17:50 UTC   Håkan Gunnar Lindqvist   104.28.31.63      The signing request email was opened by the signer                                             
  2022-10-11 16:17:54 UTC   Håkan Gunnar Lindqvist   155.4.221.98      The document was viewed by the signer                                                          
  2022-10-11 16:17:55 UTC   Penneo system            155.4.221.98      The document was viewed                                                                        
  2022-10-11 16:17:56 UTC   Penneo system            155.4.221.98      The document was viewed                                                                        
  2022-10-11 16:20:25 UTC   Håkan Gunnar Lindqvist   155.4.221.98      The signer signed the document as Undertecknare 1                                              
  2022-10-11 17:03:27 UTC   Lennart Nilsson          104.28.31.64      The signing request email was opened by the signer                                             
  2022-10-11 17:20:01 UTC   Lennart Nilsson          176.10.137.35     The document was viewed by the signer                                                          
  2022-10-11 17:20:04 UTC   Penneo system            176.10.137.35     The document was viewed                                                                        
  2022-10-11 17:47:42 UTC   Lennart Nilsson          176.10.137.35     The document was viewed by the signer                                                          
  2022-10-11 17:47:43 UTC   Penneo system            176.10.137.35     The document was viewed                                                                        
  2022-10-11 17:50:10 UTC   Lennart Nilsson          176.10.137.35     The signer signed the document as Undertecknare 1                                              
  2022-10-12 07:10:24 UTC   Anja Zetterberg          83.227.0.81       The document was viewed                                                                        
  2022-10-12 09:31:25 UTC   Anja Zetterberg          83.227.0.81       The document was viewed                                                                        
  2022-10-12 09:37:38 UTC   LARS FORNARVE            31.3.152.127      The signing request email was opened by the signer                                             
  2022-10-12 09:38:02 UTC   LARS FORNARVE            31.3.152.127      The document was viewed by the signer                                                          
  2022-10-12 09:38:04 UTC   Penneo system            31.3.152.127      The document was viewed                                                                        
  2022-10-12 09:38:04 UTC   Penneo system            31.3.152.127      The document was viewed                                                                        
  2022-10-12 09:40:54 UTC   Penneo system            31.3.152.127      The document signing process was completed                                                     
  2022-10-12 09:40:54 UTC   LARS FORNARVE            31.3.152.127      The signer signed the document as Undertecknare 1                                              
 ========================= ======================== ================= =============================================================================================== 



{"documentKey":"EYYQX-SZCG5-WAFCI-H64HB-DW0FN-K1HMB","version":"1.2","signatures":[{"signTime":"2022-10-11T15:25:13Z","subtype":null,"ip":"217.208.243.159","signatureLines":[{"role":"Undertecknare 1","onBehalfOf":null}],"dataFile":"3fe683fc33d0c3a9.xml","validations":[],"signerSerial":"194705011643","type":"bankid_se","signerName":"MAYVOR LUNDBERG"},{"signTime":"2022-10-11T15:52:51Z","subtype":null,"ip":"98.128.229.169","signatureLines":[{"role":"Undertecknare 1","onBehalfOf":null}],"dataFile":"3fce6b65cf7e4c18.xml","validations":[],"signerSerial":"194706191642","type":"bankid_se","signerName":"Eva Elisabet Asthage"},{"signTime":"2022-10-11T16:20:24Z","subtype":null,"ip":"155.4.221.98","signatureLines":[{"role":"Undertecknare 1","onBehalfOf":null}],"dataFile":"3fdcc1628b6ea3cc.xml","validations":[],"signerSerial":"194904271659","type":"bankid_se","signerName":"Håkan Gunnar Lindqvist"},{"signTime":"2022-10-11T17:50:10Z","subtype":null,"ip":"176.10.137.35","signatureLines":[{"role":"Undertecknare 1","onBehalfOf":null}],"dataFile":"3fc076939699d278.xml","validations":[],"signerSerial":"194105212411","type":"bankid_se","signerName":"Lennart Nilsson"},{"signTime":"2022-10-12T09:40:53Z","subtype":null,"ip":"31.3.152.127","signatureLines":[{"role":"Undertecknare 1","onBehalfOf":null}],"dataFile":"3fc5bb0001654330.xml","validations":[],"signerSerial":"195207121152","type":"bankid_se","signerName":"LARS FORNARVE"}]}


         Gyu74y7sVdSrggcKwp6gRsCxLlc5FUAcdRnO/CZO8mA=     0ao6+ShK+tIEwkJrkftS3p5ZkjG60xcnuUw0aOpc8Vw= ck4GLCljQW3lJ/ZFLarC/yv7YGjiZkDf7jKY8synEY3EgAB4ICo/3ZBfW8ztb1wA16jfRY5QDSXYbItj3Y3YWSgeQMvdo6rRIEN70XPhDr6AMXzcrXJlwQBkDgZk6ntOu4aEY5WPCa1LyTK6+SC6P8nKfvfJ1AHUicmlGLEr8kBVjVJeLPxh1Gs/lqLqa3eRiT5xAG4vFIr4OkK9oi1spzbNuG8bZhXVjObEYjVpiP0KGX6woAMsNTk3DY8DxRsgyYX9+De5P+RWXNiXN31lVjpyfKIvWhtuqi2uERqx96kG7dacf4l/wge7YHxN9d0xlv/zlDlzTPkyKyQTpfxECA==   MIIFjzCCA3egAwIBAgIIXghMp4yeeqIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwgZExCzAJBgNVBAYTAlNFMSgwJgYDVQQKDB9TdmVuc2thIEhhbmRlbHNiYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMDc3ODYyMUMwQQYDVQQDDDpTdmVuc2thIEhhbmRlbHNiYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpIEN1c3RvbWVyIENBMyB2MSBmb3IgQmFua0lEMB4XDTIxMDQwNzIyMDAwMFoXDTI2MDQwNzIxNTk1OVowgdQxCzAJBgNVBAYTAlNFMSgwJgYDVQQKDB9TdmVuc2thIEhhbmRlbHNiYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpMRAwDgYDVQQEDAdBc3RoYWdlMRUwEwYDVQQqDAxFdmEgRWxpc2FiZXQxFTATBgNVBAUTDDE5NDcwNjE5MTY0MjE8MDoGA1UEKQwzKDIxMDQwOCAxOC4yNikgRXZhIEVsaXNhYmV0IEFzdGhhZ2UgLSBNb2JpbHQgQmFua0lEMR0wGwYDVQQDDBRFdmEgRWxpc2FiZXQgQXN0aGFnZTCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBALubGFv+2PHp2zGMfyjmS3IveIqKhzJ+OshjdP4LYiXqCpDeTeLnMsXSxnmnDIccEmcsNsDA6Id1Xk5yKJUv/BKMoXeRJmD7H0tYlTXtamB+HpeBJBOgpSh29dtwntnBpuquqW4K4Exp4fRnvzq3p+TjnnrdpTOIt7S+j3O3NdNeGuujZrg3RZDUeeX05EtI1jJusSfXl72mCZ7Am9lsFmSCszKlKaW3Bw/Z1mYhLKzQ1vHYiWE8JBN8TwvufEKftORrBweEsMhJXXr2tqEz/BQgOkY/GD/5VNSR02i8pSQzP7v4TS6LzyDw/hjpvMF2jbSev4lV7IRfkhDmgcJl/FcCAwEAAaOBpTCBojA7BggrBgEFBQcBAQQvMC0wKwYIKwYBBQUHMAGGH2h0dHA6Ly9vY3NwLnJldm9jYXRpb25zdGF0dXMuc2UwEwYDVR0gBAwwCjAIBgYqhXBOAQUwDgYDVR0PAQH/BAQDAgZAMB8GA1UdIwQYMBaAFBz16IYO+U5U60Jf6gxvA2hkVf6IMB0GA1UdDgQWBBSSejGYzMW1E6V4fG1rTBcXNMs89zANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEABpyPr43LGOowt1W1tKpJDWJXhBpXl++o4wCVJcUeJqPreSrk3deX19ImDsfV4szFXHO+pnlNe0uvxxpQVUpR0GJANHuwBwpfXIQ0bbZp0ECefeof8kboZ9PUnvXJkCewkDtz7YrEFXOVP+eabkM8ioqRfT80z6i6xvf+Bgfwoq4efUMRykha5Bk0o4a3lbdvynvWCGIMKQOL4uO+hVYi0mJlBdRcB7QS8s5Ek6VhtJpDiAUC7ghJhseDun+Am+mWc9YxSuTVk9SFQ3f3LonYiQW+Y6E9zP5Wzh3r36SmP2HeuDy45hTp1C4Pyeifxeq6aEpkvAiI+HMBDhkBtVQW9MDDDBDxpkcWNvrUHtA72BxcXZwI1HY/dOrbH07oGODhp6K4DxMTRE4v4DA98AACOGf2ewfubWUPsiMRHbFqgKiib7TLt+gTG8AV51EYLjpMiUBVBfqsRnbcKZDPb+M9AuhvYqzd/Q/V7m1iDTBbo6gHTlby8uivieTc4s1xvYzuAcoWzyxz4AGheiRYRkwAxVGCmaougPAptRTaW373c/OQcDjJaIYyORshfz+V5OVxITr+kOKvbBVhA3fitZDbiJyuBiu0LeOEnu2S/XN9GoXRXgRr6+uJp9D9I78NtDzf8fmzW85dJTFHntsXrjHFRoUTnEFUbzYGTkFZfxZIu9U= MIIGFDCCA/ygAwIBAgIIfMz7J/Nw/S8wDQYJKoZIhvcNAQENBQAwgYcxCzAJBgNVBAYTAlNFMSgwJgYDVQQKDB9TdmVuc2thIEhhbmRlbHNiYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMDc3ODYyMTkwNwYDVQQDDDBTdmVuc2thIEhhbmRlbHNiYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpIENBIHYxIGZvciBCYW5rSUQwHhcNMTIwMzE2MTMwOTE3WhcNMzQxMjAxMTMwOTE3WjCBkTELMAkGA1UEBhMCU0UxKDAmBgNVBAoMH1N2ZW5za2EgSGFuZGVsc2JhbmtlbiBBQiAocHVibCkxEzARBgNVBAUTCjUwMjAwNzc4NjIxQzBBBgNVBAMMOlN2ZW5za2EgSGFuZGVsc2JhbmtlbiBBQiAocHVibCkgQ3VzdG9tZXIgQ0EzIHYxIGZvciBCYW5rSUQwggIiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4ICDwAwggIKAoICAQCakOmcae5j5OJ47szo5uQhd62sRsaG576j413CuI1J5/SVqfj7Lq5tBx6Nz1txug+Czq69e3w16hjbkDXeoiRmPPuOcKiaUWaQjl8ciu5mdhQMQXeRQkOsMlcLaUBRgx+YXRXIuflbcksroapCO8rCQTCQLCtc/KGYH0U2n+4DKohw/okTUEJ5sU5ehRikroF75CR2YlrFS/Hfx0iRAGSaI35un7FVo0fPk3mHuIAg1CELhWyH+2zeBlE4Vizw8nQOEojgh70SPM7mvhzFlI3RvMt0e33rrd779wRUWLPcszWBXqmD66FNp0wzVJ0sTQ8VFpWqjreU5dvr0VuKCZVkEpdsu0bySidzOgdzG0dbAW1IW6mUU1G8yX1fG7z/eiMz/yxvPbVZkSRXR9urvoZVUmTNv7hngaUEIVmUoRg5+N+oimaKOenVhx2nJq/KncWzAdUXYu3AGIuVrQcE7APuALLk6OmVo9WxjQ04aX/9JYyiMj4e5mxIZ02ag79aEEfRnqIYKx+1FY8I3ZBXsRxW476a/9SdHw3FqUlStefwAakkftQiCjO4eMfDvz0ieLYaIKArmZPUR5DjCWtTFFX0xn6pTcIi+RKOYTnEdvVAuR7gBf2URNTd7JKE+3l09qqi4TQWblAZb1ugynkExPS3fJ6QSowski2QOzxHZLhxEQIDAQABo3gwdjAdBgNVHQ4EFgQUHPXohg75TlTrQl/qDG8DaGRV/ogwDwYDVR0TAQH/BAUwAwEB/zAfBgNVHSMEGDAWgBSIjFZJBM0SA5qdS1aThCLnsAGdjTATBgNVHSAEDDAKMAgGBiqFcE4BBTAOBgNVHQ8BAf8EBAMCAQYwDQYJKoZIhvcNAQENBQADggIBAFZH8cQVOXI3tvmY/j1JTOIK1VOtzgYVBUNa4tYNYEh1qFoN5fJj6EEceJtfNeHAmuEEOZ+5QgNzecZ7sarep6qyAwNFdRo1ojQDt0MibcJdoLdmk3zk4z6ANcaNFOebnF7jj4/ivJSFtQ3G1CJ0I8G/n8RXv1mVk4tHpwBM9hqxQ+Lk08CDkLdkJynYPrMmKVkwckAHGz1g8ie/lNQcXJc8VjpYHpdvKZBKIU3VlvgtqC/52twhzhBAnzst6RGg0vDm2FO+qbCM4wXFafr9MxeoSc7Ac42htU9GNoqYXzvmMkE8B+CaZOWrr4rfHWcmeiPCqLZ+ZnkgCnHuf39/dxGSED57zKvs1RE6O2SbpwPh7hfMg3aEifqiYp5vhTxljpiIx2bhLsaCLOHpiEHDIvJDk24zVi3tB9LZAETram2ohDbopYjuhBkRMMoll1gkrHxQK2zAndBQs8x9zd7DvpTBUH3k6C0W7Vh7OeLsLD4kZEKnGISclxNS24Nk1W7KiqpfbHOMcs/p5/W+Zcr7JCgNSjy9+2z1lwsMgEsI6vNJN4WSbn6W7/D3Bip01unQztuRtP2bDR3cgv7PwajICoidOLz4SkyhSWfbGlD9VPloeC+SsjhGje15qLNL0Oor2HduG9udNC2EpwQEl/GlN3J/WeKTkKez1GyCCTf+KttX MIIF5TCCA82gAwIBAgIIXU54/wYOci4wDQYJKoZIhvcNAQENBQAwYzEkMCIGA1UECgwbRmluYW5zaWVsbCBJRC1UZWtuaWsgQklEIEFCMR8wHQYDVQQLDBZCYW5rSUQgTWVtYmVyIEJhbmtzIENBMRowGAYDVQQDDBFCYW5rSUQgUm9vdCBDQSB2MTAeFw0xMjAzMTYxMjIwNTVaFw0zNDEyMzExMjIwNTVaMIGHMQswCQYDVQQGEwJTRTEoMCYGA1UECgwfU3ZlbnNrYSBIYW5kZWxzYmFua2VuIEFCIChwdWJsKTETMBEGA1UEBRMKNTAyMDA3Nzg2MjE5MDcGA1UEAwwwU3ZlbnNrYSBIYW5kZWxzYmFua2VuIEFCIChwdWJsKSBDQSB2MSBmb3IgQmFua0lEMIICIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKCAgEAlM4PavO3Nm17HbFAheeR32lkGIMyCOl1+IsQc6/T9X3t5BpEqajEdBUMNmWlLOD1GIGDd0mVoWW2HgvENg2+j2a5FwyycASdBTMu3Xq7eglB070wIIeGJBBqNSGHHLv7DmAK7r9xKX0iICK03jZ5FQfe5lWKey9Vf7SpZQT4lyXuCVNpPy0xiB2ap/+6tthNwknWeydfe9qT5nLEKSL5mpZA6k6/9mU4La1OH+EYBt0rZOVffIsx+CBsEDYmt85N2MswiL+XkMzUh0HPl86XwDfQeBYUSNFevihx1tpZkA9h2E55xCO6A8Rbczc7uZAXMsqJuVoq9bIjn0Yml2dNeCGQ0Zy6qVez51Y+yXgGRj9l3ItD6UNn6lUMXPoukFHHQJovIg0ktRaQMd+/ggEpf5mEzPdvfUWf6wqVgXmItVOpA1PAx+LPvd/RAcQWbeBTIUy5nOPspgOYLfKGPaA7rrU33UyiBcSKX8+x+E5hpD8iJus8bovxjseQEFkBgAZWvWLfHuBdIOhMqJD/TWD+PnRQ5syxFbE206Gh4pIMLKXRtEgl/aZAW3CT3Q0jP3C3DcHQH+hn57FbnblZ4u/s1ZULQtLnDNy9pZY0I/ODd25Db8+hS5FX/tH063YQXMql44F5sPu4JXDWpqzEL0w79UsIjVZlZ4Jnjv7Tzvddnz0CAwEAAaN4MHYwHQYDVR0OBBYEFIiMVkkEzRIDmp1LVpOEIuewAZ2NMA8GA1UdEwEB/wQFMAMBAf8wHwYDVR0jBBgwFoAUZ4q6supIHHr1O2g3J3IG65Fjy1MwEwYDVR0gBAwwCjAIBgYqhXBOAQEwDgYDVR0PAQH/BAQDAgEGMA0GCSqGSIb3DQEBDQUAA4ICAQB6q7Y0y/2fkwkzSiF4VO0YJCKARVDWQN9dBJY8RQVH1W57zgcQl0W4yvJwY4uVFPVNRcVUXl/xj6vX7wr32HPUKfHGK+PGJ69v1Q+Xto/y3Gs5V1HBj+u/4umN9/lgqpp3JroC+i47Z5TKhj4ffN/4/iNKvvITqkdBWeqUFEdMtpekYOSCm1mMHLNPjlCwUG+9x3zOqKKVGaELQE6ZmnauDkkUpa/QnW1k2pIK6B+tsYTmjfhqHKew9ggvy66fJuHkIlF4J5OIaaCVwTHO53lP3m7wWIuOrjNLqKiFdPVAERI+stCojRN4KE00oMaI8WwRuCCewbI+BXptRXYPo5yCABRjWXrscHdVcViUdyUyXzcVQwjgd6xdN15qTI9V2XHoiNH80enY2E5f/ql7ln58Gl3ASOoaI9kdniEzojKhodJhQjDQXFtGjXODbIPiLc4eynb75cXKKoS3jzcVmHJv6LIjeIwGWJ1vHk6agOIS940NSLhB9oruFW/V7oiZNUBIHeKxF74S9aYeEvF7tiCe2IL7HSXBblnrW3t+XhlDgajvMZAQFjjhqF21BkwwaPrX9yVc/4KM8PzKW/zQfPeDE+rEZ1mWWWiJNAf6i1nC9M8XbB7GaTQ3ILMKKi3t5Q9+sG5U4pC7Vu2ZOK2tsmRRHkSH9rtt44vzxJwNsdBrVw==   SW50eWdhbmRlIG9jaCBzYW10eWNrZQoKTWVkIG1pbiBzaWduYXR1ciBnb2Rrw6RubmVyIGphZyBpbm5laMOlbGxldCBvY2ggYWxsYSBkYXR1bSBpIGbDtmxqYW5kZSBkb2t1bWVudCwgc29tIGlkZW50aWZpZXJhcyBhdiBlbiBkb2t1bWVudG55Y2tlbCBvY2ggc2l0dCBrcnlwdG9ncmFmaXNrYSBoYXNodsOkcmRlLgoKSmFnIGdvZGvDpG5uZXIgYXR0IG1pdHQgZnVsbHN0w6RuZGlnYSBuYW1uLCBtaW4gSVAtYWRyZXNzIG9jaCBtaXR0IG9mZmVudGxpZ2EgY2VydGlmaWthdCBzcGFyYXMgb2NoIGxhZ3JhcyBkaWdpdGFsdCBpIHN5ZnRlIGF0dCBiZXZpc2Egc2lnbmF0dXJlbnMgZ2lsdGlnaGV0LgpJbmZvcm1hdGlvbmVuIGluYsOkZGRhcyBpIHNpZ25hdHVyZW4gb2NoIGtvbW1lciBhdHQgZmlubmFzIHRpbGxnw6RuZ2xpZyBmw7ZyIGFsbGEgc29tIGhhciDDpXRrb21zdCB0aWxsIGRldCBzaWduZXJhZGUgbWF0ZXJpYWxldC4KCk1lZCBtaW4gc2lnbmF0dXIgZ29ka8Okbm5lciBqYWcgZGV0IHNsdXRhbnbDpG5kYXJhdnRhbCAoRVVMQSkgc29tIGfDpGxsZXIgdmlkIHRpZGVuIGbDtnIgYW52w6RuZG5pbmdlbiBhdiBQZW5uZW8gRGlnaXRhbCBzaWduZXJpbmdzcGxhdHRmb3JtOiBodHRwczovL3Blbm5lby5jb20vZXVsYQpEb2t1bWVudCBzaWduZXJhcwoKClJldmlzb3Jlcm5hcyBiZWTDtm1uaW5nIGF2IGRlbMOlcnNyYXBwb3J0IDIwMjIKCkphZyBzaWduZXJhciBkb2t1bWVudGV0ICJSZXZpc29yZXJuYXMgYmVkw7ZtbmluZyBhdiBkZWzDpXJzcmFwcG9ydCAyMDIyIiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgLSAgc29tIHVuZGVydGVja25hcmUgMQogICAgCkRva3VtZW50bnlja2VsOiBFWVlRWC1TWkNHNS1XQUZDSS1INjRIQi1EVzBGTi1LMUhNQgoKRG9rdW1lbnRldHMga3J5cHRvZ3JhZmlza2EgaGFzaHbDpHJkZSBTSEEtMjU2OiA0Nzg1MThiMDA3MWFmZmMzYWZjMDJlM2QwZTM3NjE1MWE4ODNmMGVjNzcyMDkyYmFkNTMxYjJhNDA0YWNkMDhjCg== eyJzaWduaW5nUmVxdWVzdElkIjoiMTQ1OTM4MjQiLCJkb2N1bWVudF9kaWdlc3RzIjoiW3tcImtleVwiOlwiRVlZUVgtU1pDRzUtV0FGQ0ktSDY0SEItRFcwRk4tSzFITUJcIixcImRpZ2VzdFwiOlwiNDc4NTE4YjAwNzFhZmZjM2FmYzAyZTNkMGUzNzYxNTFhODgzZjBlYzc3MjA5MmJhZDUzMWIyYTQwNGFjZDA4Y1wiLFwiYWxnb3JpdGhtXCI6XCJzaGEtMjU2XCJ9XSJ9  Y249UGVubmVvIEFwUyxuYW1lPVBlbm5lbyxzZXJpYWxOdW1iZXI9NTE2NDEwNTIzMCxvPVN3ZWRiYW5rIEFCIChwdWJsKSxjPVNF UYVETawZ/zq9fxg6YsbeTBjlP6I= UGVubmVv  Signing Ny4yOS4w   SU9T MTUuNi4x JpPx4emvLlO9qoQlD5f1m41dQEQ= 0 cs1   CertificatePolicies 1.2.752.78.1.5 pw token-not-used       MIIHqAoBAKCCB6EwggedBgkrBgEFBQcwAQEEggeOMIIHijCCATOhgY8wgYwxCzAJBgNVBAYTAlNFMSgwJgYDVQQKDB9TdmVuc2thIEhhbmRlbHNiYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMDc3ODYyMT4wPAYDVQQDDDVIYW5kZWxzYmFua2VuIEN1c3RvbWVyIENBMyB2MSBmb3IgQmFua0lEIE9DU1AgU2lnbmluZxgPMjAyMjEwMTExNTUyNTBaMFgwVjBBMAkGBSsOAwIaBQAEFFVE5C58uLPfICg573gLrEDjzXckBBQc9eiGDvlOVOtCX+oMbwNoZFX+iAIIXghMp4yeeqKAABgPMjAyMjEwMTExNTUyNTBaoTQwMjAwBgkrBgEFBQcwAQIBAf8EIIPzyiar16rsCFtttmm91vmkTVy9X322h9lqX8/qg+HlMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQBjmaXFtWwwECIOwffw5GYlmCXIOuJLKtXW4oWV/tjfM59xZ0wvtvuCBvGN39n1J6XP5nx8LRTtsqFjtGUzC/iDt8Qman32oE7t8ETEYPOJdXTrQL3rjTZPS0caJEOkIRoVVfvC6zXcqNCjP7JNBtUso20Ykm6L7fZd52he9obWVSM6VmfZgZFMHSaE6Tfo8n1lR+r8ITMBbaT0uLbkXRslo4D+goJy0m9FKnmZlTW1mO77PVxxKcvFagL1O/pROxYsGClSN7AIlKluGnGaMIsf5TgQfnxtBRSAPvF74RrFksO2+MrwfaZl/IpYXWGUzWCjatspI+sWpzrVHGghwmgLoIIFOzCCBTcwggUzMIIDG6ADAgECAgh1e82eHrnH9TANBgkqhkiG9w0BAQsFADCBkTELMAkGA1UEBhMCU0UxKDAmBgNVBAoMH1N2ZW5za2EgSGFuZGVsc2JhbmtlbiBBQiAocHVibCkxEzARBgNVBAUTCjUwMjAwNzc4NjIxQzBBBgNVBAMMOlN2ZW5za2EgSGFuZGVsc2JhbmtlbiBBQiAocHVibCkgQ3VzdG9tZXIgQ0EzIHYxIGZvciBCYW5rSUQwHhcNMjIxMDAyMjIwMDAwWhcNMjMwNDAzMjE1OTU5WjCBjDELMAkGA1UEBhMCU0UxKDAmBgNVBAoMH1N2ZW5za2EgSGFuZGVsc2JhbmtlbiBBQiAocHVibCkxEzARBgNVBAUTCjUwMjAwNzc4NjIxPjA8BgNVBAMMNUhhbmRlbHNiYW5rZW4gQ3VzdG9tZXIgQ0EzIHYxIGZvciBCYW5rSUQgT0NTUCBTaWduaW5nMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAwsPvw09o+zc+8EG0A8iZQmO3Sw2L4HKMsRDoM0icLJIYr6XZmwt4HljwgEMqEwRGXu2j7IPDkgcFP+Z6d+xuK1R4bRjEQygAAj84y8BBEazQvjMDG481d3p7kmtNxocB1zIJb4pQcbh6PiCoIsq9SokVamazk7tL2Z562UxC3+uDssR61VFJEHLQamOACB598yZ8fuB2yoNT5Jhm19TxYxIYg72zuuqNQPMgwD/tGNvc4tqmMwd/P6oO4xJF2bGRGVG9bMdRuqPifpTKNkki8VIBH9mTfkh3HBzYc01nGf4nwvi5juEZTa26I2VZKgmaLtXvHHzRqVvBi/kJQd2rGQIDAQABo4GRMIGOMBMGA1UdIAQMMAowCAYGKoVwTgEBMBYGA1UdJQEB/wQMMAoGCCsGAQUFBwMJMA4GA1UdDwEB/wQEAwIGQDAPBgkrBgEFBQcwAQUEAgUAMB8GA1UdIwQYMBaAFBz16IYO+U5U60Jf6gxvA2hkVf6IMB0GA1UdDgQWBBR1JY3hH0gSWv82aJ9jZCtb9yIEdzANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAg2bMzszXl8AIhZjKQNpKxIri/TzTrpVuJdq4FUV33SOb8G5A4nzo0Aaf8FgspQzcRUNqXIT1OcUv/6bIdJda7wxMM+p47Ib/KLfXpboewkY/LMwD2JihSolniOjZg3/rLu/K5vztR7AJ/ihSF6lsSe2Yi/PilT1D44HiZgVDulyEEdzwSkd71usv5eC35oVLLse6wIGNSOWjw+stui/y0pu2oOGjsVmcbm35xn9ospWHXFBXDMPkG987Y7orvg1HmAuwEgFMIycw77sHbNQM5dRM/wjoP55Ta6CrtGdIYanwZWIaik1XXZYjsozw6R0BLOWjbHJ726lAGI9xEqes/H1ZS5g7mZoD+06AQ4fnHLX2nwQuB+zd3L5ZUr+ABO7yyR7/Vc1gJmVYp9CgTINtAuOOn8IjuEIYN8UlvzdTqEvQm3S7pnCvKKjCyKhtbDmnRPw1vTyNYWOJLCceJzi0aNl+t5uXXy7J8WZtOaiGxbP/1dea/RFlaexBlOK6v8Klu2KDNtgJ7+lESUeh5beq3rryYoSX6BLdvf7a4KKK7thmHS0jzE3NW/dIDgXZXTQrJlR3ahOOuvlMzRKsVz0TlvUKomhhmKyB3bCaeF3aI74JVB4WV15bxzX1uYWhzYYeYmLbXkuF3sV6oxC9cs2+S3exOSwRsKjYt/LFUn+FJKk=    MIIQoQYJKoZIhvcNAQcCoIIQkjCCEI4CAQMxDzANBglghkgBZQMEAgEFADCBmQYLKoZIhvcNAQkQAQSggYkEgYYwgYMCAQEGBgQAj2cBATAxMA0GCWCGSAFlAwQCAQUABCCASoa9IZj6LlYTh2V0Q4Dg7jDTMbke5TXoLWYkBXgHngIIP7RkSxVlOQkYDzIwMjIxMDExMTU1MjUxWjADAgEBAgYBg8e/rGahGzAZBggrBgEFBQcBAwQNMAswCQYHBACBl14BAaCCDF0wggXUMIIDvKADAgECAggP73DIPImPzDANBgkqhkiG9w0BAQsFADCBpzELMAkGA1UEBhMCSVQxGjAYBgNVBGEMEVZBVElULTAyNzgwNDgwOTY0MRwwGgYDVQQKDBNJbnRlc2kgR3JvdXAgUy5wLkEuMSkwJwYDVQQLDCBRdWFsaWZpZWQgVHJ1c3QgU2VydmljZSBQcm92aWRlcjEzMDEGA1UEAwwqSW50ZXNpIEdyb3VwIEVVIFF1YWxpZmllZCBUaW1lLVN0YW1wIENBIEcyMB4XDTIyMDgyMjA4MTIyOFoXDTMzMTEyMjA4MTIyOFowYzElMCMGA1UEAwwcVGltZS1TdGFtcGluZyBBdXRob3JpdHkgVFNVMTEPMA0GA1UEBRMGMjAyMi0zMRwwGgYDVQQKDBNJbnRlc2kgR3JvdXAgUy5wLkEuMQswCQYDVQQGEwJJVDCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAM0cF8bMCFnGuHuCKI6Bst+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/dUxtx9OtXg1ObzAgBY7A5d5cmRq4cEyUCtqEynjl6w0ExQb66YtoxggN5MIIDdQIBATCBtDCBpzELMAkGA1UEBhMCSVQxGjAYBgNVBGEMEVZBVElULTAyNzgwNDgwOTY0MRwwGgYDVQQKDBNJbnRlc2kgR3JvdXAgUy5wLkEuMSkwJwYDVQQLDCBRdWFsaWZpZWQgVHJ1c3QgU2VydmljZSBQcm92aWRlcjEzMDEGA1UEAwwqSW50ZXNpIEdyb3VwIEVVIFF1YWxpZmllZCBUaW1lLVN0YW1wIENBIEcyAggP73DIPImPzDANBglghkgBZQMEAgEFAKCCAZUwGgYJKoZIhvcNAQkDMQ0GCyqGSIb3DQEJEAEEMBwGCSqGSIb3DQEJBTEPFw0yMjEwMTExNTUyNTFaMC0GCSqGSIb3DQEJNDEgMB4wDQYJYIZIAWUDBAIBBQChDQYJKoZIhvcNAQEBBQAwLwYJKoZIhvcNAQkEMSIEIEg5/VhWtlPVNKLMcIEJq4qZQnR6ylTZx1RkQEmQTdDVMIH4BgsqhkiG9w0BCRACLzGB6DCB5TCB4jCB3wQgukVzTzkivtsuhLleTRFIc4Mt13JBUniGKLOOdWI6xnIwgbowga2kgaowgacxCzAJBgNVBAYTAklUMRowGAYDVQRhDBFWQVRJVC0wMjc4MDQ4MDk2NDEcMBoGA1UECgwTSW50ZXNpIEdyb3VwIFMucC5BLjEpMCcGA1UECwwgUXVhbGlmaWVkIFRydXN0IFNlcnZpY2UgUHJvdmlkZXIxMzAxBgNVBAMMKkludGVzaSBHcm91cCBFVSBRdWFsaWZpZWQgVGltZS1TdGFtcCBDQSBHMgIID+9wyDyJj8wwDQYJKoZIhvcNAQEBBQAEggEAPXWIqKWCOSDR/t82D89giFWggL7mqNiONWWS4OO4ExMA9TnYkR3GOy6j3Bmi74xd9WpHUOIB8zatFGeU8xiP99VKbxDEvhiIDMVdWXYpAUpICoShDLgf9NK/PNlw6WT1+11yYusGPSCJSzQ8k+7sGASEm0WKYpM8VZbKe/wrmxLk2mdElVXUIz//Vbsbwl1LUO96Dmk1eOiit30SJB1XKUEpGBHpBrhhMcQXf41NQU9f4eh/Vwbngg7koeJp4u6/Z2YRhLS6LQefQ20PajGH8AL1RG2ehbd/XT1SODIKIurp/RhQzaSnPcRUseFvIypn44RM2SDiCLivhjEHF9tAGA==


         Z7gls9+6K9qnhuugpNCZmBR6DlDbVW8ITr+aXiRXrEg=     sfOv5yA72UnPBkJBEH6rmt/04xWSJUEPG3aoU0Kr3xA= E69HSwgoRyMERgCKq67sVxhf0Z7ma+dUFFRvnA7kxZpPzovgJRNMxz0YTnaADkUjk563NflmYqgvGgnDHsuuDr4NP2EyKUGt+ziqY9zp+m3udNc7bQ24zBWYqE/iSWPj5BOMGQTaywrLAaRGNaZzldcFIOcvBY3dVS/pol+zwL07H3kJej9uJvdieQuNbj2rwU3hi2Dc+CW0T0yfWYDL7ns8okqxJo66GUe4jjII99/1RsyvX2gQK1aPP6aJfbV4Xp0Zg38Y2dmoW1jTnFYLX2g40ujhzbBBSsbBbWBMCJQ4sJL1f3fXlSVeT4l6uSNxhRdlz48jQeDny+3wxyWgvA==   MIIFpzCCA4+gAwIBAgIIMAv7VlJBVJUwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwgZUxCzAJBgNVBAYTAlNFMTMwMQYDVQQKDCpMw6Ruc2bDtnJzw6RrcmluZ2FyIEJhbmsgQWt0aWVib2xhZyAocHVibCkxEzARBgNVBAUTCjUxNjQwMTk4NzgxPDA6BgNVBAMMM0zDpG5zZsO2cnPDpGtyaW5nYXIgQmFuayBDdXN0b21lciBDQTMgdjEgZm9yIEJhbmtJRDAeFw0yMDAxMDYyMzAwMDBaFw0yMzAxMDYyMjU5NTlaMIHoMQswCQYDVQQGEwJTRTEzMDEGA1UECgwqTMOkbnNmw7Zyc8Oka3JpbmdhciBCYW5rIEFrdGllYm9sYWcgKHB1YmwpMRIwEAYDVQQEDAlMaW5kcXZpc3QxFjAUBgNVBCoMDUjDpWthbiBHdW5uYXIxFTATBgNVBAUTDDE5NDkwNDI3MTY1OTE/MD0GA1UEKQw2KDIwMDEwNyAxMC4zOSkgSMOla2FuIEd1bm5hciBMaW5kcXZpc3QgLSBNb2JpbHQgQmFua0lEMSAwHgYDVQQDDBdIw6VrYW4gR3VubmFyIExpbmRxdmlzdDCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBALlPi2nOz+nZkMm+As/UoZQuVyKYm9HtRkJI91ezR2BhzUDy+jfpq5ZPQ8tfnrudvXrvs8ZAsHTB7HWfTXuHRKaCKJEo9NbFVgmFPdrjra2Az7HSv89iqqCNPiQ84bls1p2GWS0VhFey8dlOuUYPBLQylKYjUz0BmDNuUoRFc24pnpeG1ZAIYOKS2guAYnWrqy7hkJdHEkujBj0iL+ctNS9r0Gt1sC3LjXeE2CCnAaBQsx4gKCPxV0q7bP2/jwu3PQGWJpZ+C2RDoL+552WoGd2F+U2M9a/scz68ntE7lzK6P47v3EVabOXPWMWPB4oMuyBEl04OcoJMjO5/DrIl2pECAwEAAaOBpTCBojA7BggrBgEFBQcBAQQvMC0wKwYIKwYBBQUHMAGGH2h0dHA6Ly9vY3NwLnJldm9jYXRpb25zdGF0dXMuc2UwEwYDVR0gBAwwCjAIBgYqhXBOAQUwDgYDVR0PAQH/BAQDAgZAMB8GA1UdIwQYMBaAFDOsRqU5djuwrt9y3qPiVg90rVUoMB0GA1UdDgQWBBS1yLjg3HheRksaoFfL4hvExdsawDANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAjqDXZSrhMxEFwbUrlySe1f+ZpWqprv5GNNyrdC5kbQQLOVwU17BpcdQfoFgwBFypfQnzvRURV2o+80j0f/w3KDRnh1RyYfNElsnR6Nf91qPR/1HQs0aSfLfwVBOO5Q9Ske04aCdIqLvQjFJ1K1XLLnUN5T+85qiRYMuFzUmOIGQX67c+nV9TI26ieKVyX6aTPFSxSFy/aa7H21gsGLgH9wL1oMo89ZDVQNJS+zdS+C+66Vd4ly0NN1Mn+K/YWRu2mj0VlQ46uT7YPbaR64nJ0DzUtZiyNzlOJu5UsEKACQHwHSdRID2hvMvZmtnRp+jwfGWwZGQx/JXP8rkHoWHvvXFTG8nDHcugXsI7kx/A2xw0wybmwA6Rt/3SmyJ5e7F5SQJBPD1l4Z3VXssNkbnSR+r7xuUYzZU2ZbYSSrJQTAeo5yi9Eqre9GlAKcriYKyEbY92fP0+7Ygz9TqWWZsmInLu7seWHQhaM8Uu/LpUJWAPgZlt9MTcevC9pQQgtFmxl48Txc63Fzt80xbgEkXwHVYTsPDamfQ/E9t8qDHB/ANlbwB4vHTlZ7ipICc3CUy2DZkrptsz3jW7+mnkUYueVDuD5l+4D7TYLXSrRZHtNQ+fQJ3RzXSCkaLT7MkNaFBHKmxoqg+l2FfN7YNH5SaanCoA73Q8FY421ZfQquJgSrw= MIIGHDCCBASgAwIBAgIIJ8Xg9PzzFZowDQYJKoZIhvcNAQENBQAwgYsxCzAJBgNVBAYTAlNFMTMwMQYDVQQKDCpMw6Ruc2bDtnJzw6RrcmluZ2FyIEJhbmsgQWt0aWVib2xhZyAocHVibCkxEzARBgNVBAUTCjUxNjQwMTk4NzgxMjAwBgNVBAMMKUzDpG5zZsO2cnPDpGtyaW5nYXIgQmFuayBDQSB2MSBmb3IgQmFua0lEMB4XDTEyMDEwMzA5MDQwN1oXDTM0MTIwMTA5MDQwN1owgZUxCzAJBgNVBAYTAlNFMTMwMQYDVQQKDCpMw6Ruc2bDtnJzw6RrcmluZ2FyIEJhbmsgQWt0aWVib2xhZyAocHVibCkxEzARBgNVBAUTCjUxNjQwMTk4NzgxPDA6BgNVBAMMM0zDpG5zZsO2cnPDpGtyaW5nYXIgQmFuayBDdXN0b21lciBDQTMgdjEgZm9yIEJhbmtJRDCCAiIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggIPADCCAgoCggIBAOl18mVjNQ1USNMNS55OJHfB//dGrp12Y/5qxH3ALuGfLIhB/DGGHEUT90BGrD06QLzKYnxJ5qYNNR8Tp/xX4zb+8Eu0AWugDuhzo6h1JaH7HVbWEGRA7ImbSI43I4B5XoI40d/TD3HSmLknAOPY+skwkQbl0MBp0DIB7mesGOUv3PwguLff336/k81eMFlFBWWVDu4QXAL0mEXgxZlwJyqbX2OxsDoApelFzQo6Q0DB7p6wJvhd8tl9nkcvfkVHsq9+umFRBFaMQ7eWho/NMdpr5ei3gvdj77bNRrqd0uaDW96zzMmxIyybEoHoWffqms1b9LV4ovlkZAxxAvnKjm15nR05bQCEg1FwuMhV/yQjJp8YALfaaxThmv4JwzcSILLblx1YqwFulRdozaGlyGmgXdGWl9r/4qbNczSLJpnTvJnNRt7qHbaXLDsFcNegozxry+JGM7pIQ9cE4zqiQHBibmqJvI03X+2Y2vz1cNXDljtwpu9nOxS10ucjAQV6ySh+T7emRAdkNdl56CeDc6dZCIxJHf8Rc0ri2u3bMltwGtLzF8KMSd7GVH1jKva0hhQik+WBYmrvKmQhPIxktE6U1HDgD5NJzA+hMltUb0xg+ULaXFGdrKpCbfH0TXqWoRJJy/p+Da6SLvfs+cqwfWiA7P9jGq9Cc+75xWvENaI7AgMBAAGjeDB2MB0GA1UdDgQWBBQzrEalOXY7sK7fct6j4lYPdK1VKDAPBgNVHRMBAf8EBTADAQH/MB8GA1UdIwQYMBaAFEhgPBUd+cOmy54Z89iRpHPcv4NRMBMGA1UdIAQMMAowCAYGKoVwTgEFMA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjANBgkqhkiG9w0BAQ0FAAOCAgEAbeDwk8c3FIoKqE/jDXBmVTMDinpNpFIRl2ox+pwroP87NTQiQL2sP+ey6noFH3RfaMlg1SWF4Yi1zpVLSOjXplyRUGGzZ8CRsESnorNeLWcmKPkiY+PeFQqiC0JEAezrlWGwiOr85xAL8j8sRWByvvXwmzB410WqI/TsufA9qzU7RhlWX8Grh6nQzbxDlYq/kWpWslxzdhIVrDJ5moLR8mTXiq+/fPwn7/W3OjrBrJw+YQb+VX0KGK+1YsFJTpumG7ZFjHlcl5HytPm79hhRqY/pPitE0hi+L73l5RzdzGS9QfXxxLa6oQeQHCFxfoANVVu9ZWF+YRray7dgbfhf14P2nhPRQ1YR2r2k0RHK4MoezxwixpSyHp32xnG//zr0uSo+Ppz6aRxxI6TsdCfuMFp6p8f5Qq/Yx7soa+N3v+DQ2C+5McRiMlSIkKZOQMWhNASmygLWzQ/F4AJWClB5BXZ/uSJ4rj8vHPxCIJRldGXtmJxKvMGJfhB+GhV9xq3UwaGp5gdQvAPWSAAR/TeB9FsXqKqqIo+1ykMn0888R+Xysh7zZGIAAF5FFs6SFgndcaug0alXzYbrA4NdgE6QLso93h+eHea4KMqDVEhyipl1gs+GmniEeC8iZmsA/jonDrc+xNB0KxoekRWUtR/j/xq47wRnctL1COorUXxVdEU= MIIF6TCCA9GgAwIBAgIIfwLVETPfYVQwDQYJKoZIhvcNAQENBQAwYzEkMCIGA1UECgwbRmluYW5zaWVsbCBJRC1UZWtuaWsgQklEIEFCMR8wHQYDVQQLDBZCYW5rSUQgTWVtYmVyIEJhbmtzIENBMRowGAYDVQQDDBFCYW5rSUQgUm9vdCBDQSB2MTAeFw0xMjAxMDMwODIyMDRaFw0zNDEyMzEwODIyMDRaMIGLMQswCQYDVQQGEwJTRTEzMDEGA1UECgwqTMOkbnNmw7Zyc8Oka3JpbmdhciBCYW5rIEFrdGllYm9sYWcgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MTY0MDE5ODc4MTIwMAYDVQQDDClMw6Ruc2bDtnJzw6RrcmluZ2FyIEJhbmsgQ0EgdjEgZm9yIEJhbmtJRDCCAiIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggIPADCCAgoCggIBALfPvkXYNltTyTyvOvokGXxEdSsnq/CbQsF3GF6dmYVoE+VUHLc2CfLysJdtRj91EbzsHhhaKleEiWHcs288jAF9wb+jdSnco71BCT8WVGw8RWaGtNYqmKH6FfSrO3bgqp5BmWd5j77hpS5OKNkGN2ezb977CukMlp689WWa+W9UONrDJJ8V9jJfMJso7lpLFccLL/U7kwVXrl4KP2dkXcoYQ8VBY/A97EwT+MIixm6Ui9S8MRoOFebmFs+sd9Hb/bT1q2Tj/lgpDHopfNceo6PAUTz6U+nlJw9B/Ntyvz8BCH/t9zb0bjBrBLWw6m/+g4okT+IalOJDTCnebpNqb2hJawydVQpaf3JIkDd9mQplZHCnvkSfBK8i0M06mTpx8+Tt8NijsrfK129XOybh2hVLgqu0b3XxTn0PkSF8Kdwksdkj+9UdFNoZnUzVjY03e1fwLzedKCa01rm+g5qxF00UkltEt1TBF6bTuRBsCUhFADDgOFwc/YJsrE6QcBoqiAob/UxpOy44s4QlfWqZRl0tzcL7tPHQeVXB56qzt4fTFonojyQOgpIydeEElqVn3LJ+HSyDsIZMa+MPz/LSqErBWJ5DrG3VHlr/OIz5K5G5EfFYjNtCcbzO8Afh5LN9VOVTFdXI8GcfGlqH3VoOVjP3OiUcrL1ST/ZM5oK4yzvpAgMBAAGjeDB2MB0GA1UdDgQWBBRIYDwVHfnDpsueGfPYkaRz3L+DUTAPBgNVHRMBAf8EBTADAQH/MB8GA1UdIwQYMBaAFGeKurLqSBx69TtoNydyBuuRY8tTMBMGA1UdIAQMMAowCAYGKoVwTgEBMA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjANBgkqhkiG9w0BAQ0FAAOCAgEAuJ4fFwjgDbsO0S0lNuNl6Qqbidw68bjHxFq8ispURgLZH9uV5e8SnERztuCORIWL1yPevwlrYee24j7lbUp2v6UfgrYc/cJsiMNrhfdZddB0YcLtej7HaGxcei2jfEnHMNpxVGKRe7vgMULau1/6jud+IER9KTr5740S1RZ32E/2EmV69Ady1KvMsmlDFFgwFMiAdRyhEzWi8jmTj3fq+7wPYE/9t5Ev21spK33PeSzGGwKzyLkpDltBZMRRUM/kQ0w9UpxPM0JtoznWq0eNjhTMEk14BaeAe0pIT4Znw2kyIrECXKiaOSZOehdo3feUKrPdDHl24XHoMeXjCAtx+DLWvhdaigwEQzwcahYwRGk1bPpo1C0XI8sT0RqshMyKvOF86UZt7nRjm/JP0nztvNM/4wc2WxNYLeHiEchKfiZuAfnhCmLbSy7K4ZT488FQ1me8ioa1DymqehkplR32Q9frRYJJ96inPS5INOSySEPXmoKYrqK77Q9pUKoyKHNBhN2FIzFIzQeOrBrLIlQDBb9P3HJa+7a1kKuEvhYF+SCT6y15VyLdJzhe5dDQIfrdnhVnfvl6NqaoF5NTTZci7zuIhBfK5B4YVIv4EeeiaNH/HhekTQRsqWMaN2yAA+u6kmMpj+WWpSIec+XJcBDpWNlasDfV/WHsTV92I/4VTYY=   SW50eWdhbmRlIG9jaCBzYW10eWNrZQoKTWVkIG1pbiBzaWduYXR1ciBnb2Rrw6RubmVyIGphZyBpbm5laMOlbGxldCBvY2ggYWxsYSBkYXR1bSBpIGbDtmxqYW5kZSBkb2t1bWVudCwgc29tIGlkZW50aWZpZXJhcyBhdiBlbiBkb2t1bWVudG55Y2tlbCBvY2ggc2l0dCBrcnlwdG9ncmFmaXNrYSBoYXNodsOkcmRlLgoKSmFnIGdvZGvDpG5uZXIgYXR0IG1pdHQgZnVsbHN0w6RuZGlnYSBuYW1uLCBtaW4gSVAtYWRyZXNzIG9jaCBtaXR0IG9mZmVudGxpZ2EgY2VydGlmaWthdCBzcGFyYXMgb2NoIGxhZ3JhcyBkaWdpdGFsdCBpIHN5ZnRlIGF0dCBiZXZpc2Egc2lnbmF0dXJlbnMgZ2lsdGlnaGV0LgpJbmZvcm1hdGlvbmVuIGluYsOkZGRhcyBpIHNpZ25hdHVyZW4gb2NoIGtvbW1lciBhdHQgZmlubmFzIHRpbGxnw6RuZ2xpZyBmw7ZyIGFsbGEgc29tIGhhciDDpXRrb21zdCB0aWxsIGRldCBzaWduZXJhZGUgbWF0ZXJpYWxldC4KCk1lZCBtaW4gc2lnbmF0dXIgZ29ka8Okbm5lciBqYWcgZGV0IHNsdXRhbnbDpG5kYXJhdnRhbCAoRVVMQSkgc29tIGfDpGxsZXIgdmlkIHRpZGVuIGbDtnIgYW52w6RuZG5pbmdlbiBhdiBQZW5uZW8gRGlnaXRhbCBzaWduZXJpbmdzcGxhdHRmb3JtOiBodHRwczovL3Blbm5lby5jb20vZXVsYQpEb2t1bWVudCBzaWduZXJhcwoKClJldmlzb3Jlcm5hcyBiZWTDtm1uaW5nIGF2IGRlbMOlcnNyYXBwb3J0IDIwMjIKCkphZyBzaWduZXJhciBkb2t1bWVudGV0ICJSZXZpc29yZXJuYXMgYmVkw7ZtbmluZyBhdiBkZWzDpXJzcmFwcG9ydCAyMDIyIiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgLSAgc29tIHVuZGVydGVja25hcmUgMQogICAgCkRva3VtZW50bnlja2VsOiBFWVlRWC1TWkNHNS1XQUZDSS1INjRIQi1EVzBGTi1LMUhNQgoKRG9rdW1lbnRldHMga3J5cHRvZ3JhZmlza2EgaGFzaHbDpHJkZSBTSEEtMjU2OiA0Nzg1MThiMDA3MWFmZmMzYWZjMDJlM2QwZTM3NjE1MWE4ODNmMGVjNzcyMDkyYmFkNTMxYjJhNDA0YWNkMDhjCg== eyJzaWduaW5nUmVxdWVzdElkIjoiMTQ1OTM4MjgiLCJkb2N1bWVudF9kaWdlc3RzIjoiW3tcImtleVwiOlwiRVlZUVgtU1pDRzUtV0FGQ0ktSDY0SEItRFcwRk4tSzFITUJcIixcImRpZ2VzdFwiOlwiNDc4NTE4YjAwNzFhZmZjM2FmYzAyZTNkMGUzNzYxNTFhODgzZjBlYzc3MjA5MmJhZDUzMWIyYTQwNGFjZDA4Y1wiLFwiYWxnb3JpdGhtXCI6XCJzaGEtMjU2XCJ9XSJ9  Y249UGVubmVvIEFwUyxuYW1lPVBlbm5lbyxzZXJpYWxOdW1iZXI9NTE2NDEwNTIzMCxvPVN3ZWRiYW5rIEFCIChwdWJsKSxjPVNF w+Thfg+r4IXl1OiHQ03pgZ7bAA0= UGVubmVv  Signing Ny4yOS4w   SU9T MTUuNi4x gC2/YV7Dnap3fgbdlDfyaPQK7/k= 0 cs1   CertificatePolicies 1.2.752.78.1.5 pw auto-start-token       MIIH2AoBAKCCB9EwggfNBgkrBgEFBQcwAQEEgge+MIIHujCCAUmhgaUwgaIxCzAJBgNVBAYTAlNFMTMwMQYDVQQKDCpMw6Ruc2bDtnJzw6RrcmluZ2FyIEJhbmsgQWt0aWVib2xhZyAocHVibCkxEzARBgNVBAUTCjUxNjQwMTk4NzgxSTBHBgNVBAMMQEzDpG5zZsO2cnPDpGtyaW5nYXIgQmFuayBDdXN0b21lciBDQTMgdjEgZm9yIEJhbmtJRCBPQ1NQIFNpZ25pbmcYDzIwMjIxMDExMTYyMDIzWjBYMFYwQTAJBgUrDgMCGgUABBShCe2TeJhFnFU8Wp45Ntc896JzbAQUM6xGpTl2O7Cu33Leo+JWD3StVSgCCDAL+1ZSQVSVgAAYDzIwMjIxMDExMTYyMDIzWqE0MDIwMAYJKwYBBQUHMAECAQH/BCA314hKF2SAuQL0A9GP5GmKH0KRnOQc33l1Ii4njcPqJDANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEAtO9Dmpe0bApCVaaj9k5VbLswob9CjUHUvRq1VmsJJS8PYOrLRkbMFg8iXE4GQup/kVWH9r8KZQfOeukga5gxgM8kOF7pWBzyXuLXAm/ZlRIdEhAWgkHffuV2XHMgwUJLHAr1voahBMh65AJgrsZTl6DQNghwW4/FOM/rELbyTFgFM1TpiRRkESIMA8mnfBCxx4rWDpdz8yWweTX1T4yS03Iv0jm9xFXHx56VIliSOO3pcWY6HFjTdU0MkkWh9lbWGd5SM6+NZCXTjHodHLif38DOka6yI7v55Bu1hdymbHAptQaksMiq19U2TBlpTHFiRE+HBHfzZs23h6qbaAbkN6CCBVUwggVRMIIFTTCCAzWgAwIBAgIIeuArYmkBqPowDQYJKoZIhvcNAQELBQAwgZUxCzAJBgNVBAYTAlNFMTMwMQYDVQQKDCpMw6Ruc2bDtnJzw6RrcmluZ2FyIEJhbmsgQWt0aWVib2xhZyAocHVibCkxEzARBgNVBAUTCjUxNjQwMTk4NzgxPDA6BgNVBAMMM0zDpG5zZsO2cnPDpGtyaW5nYXIgQmFuayBDdXN0b21lciBDQTMgdjEgZm9yIEJhbmtJRDAeFw0yMjEwMDIyMjAwMDBaFw0yMzA0MDMyMTU5NTlaMIGiMQswCQYDVQQGEwJTRTEzMDEGA1UECgwqTMOkbnNmw7Zyc8Oka3JpbmdhciBCYW5rIEFrdGllYm9sYWcgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MTY0MDE5ODc4MUkwRwYDVQQDDEBMw6Ruc2bDtnJzw6RrcmluZ2FyIEJhbmsgQ3VzdG9tZXIgQ0EzIHYxIGZvciBCYW5rSUQgT0NTUCBTaWduaW5nMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA3DSX9IStI1SOBMWJ0xyO4lWWFs/EJ9Vb8ytjSBGAZRemVWypPjsUB/odZFX0Xo+nIZo1l4NvlazX6LhIqtd4j5PWheQbxIlVmYCaY1eYmIbB6ck6LZUr9VG22wvTzgBjUPS6YUQ5U8niumQGR5YvYHB0QgoSVlN7jBAMeWFvSefl6Yek4i3SrCMzpa1/pwY5661fUyb9ErBKspp7nXn03o4HrOdv01cg73qLedJozppColjz0Ozr0veuuDEMsczQ6bj/hQzYNvevgV3xvMhhvSNWE1LCAvFSYkBYRMOSRJO4FDNh1q4tPiKd2k9gNeRxs+i7DxHtAQVgdsCjmpw2HQIDAQABo4GRMIGOMBMGA1UdIAQMMAowCAYGKoVwTgEBMBYGA1UdJQEB/wQMMAoGCCsGAQUFBwMJMA4GA1UdDwEB/wQEAwIGQDAPBgkrBgEFBQcwAQUEAgUAMB8GA1UdIwQYMBaAFDOsRqU5djuwrt9y3qPiVg90rVUoMB0GA1UdDgQWBBT7gf31k+I0aTMl9NGYk45oBsVHFzANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAO8kX0EWRQ/JBE9R+qe1kTJlx9YpraklVn/p/B5PAqEjYcd63xXNBJ/OJ8T8mcki69e/G/yjVZ0m7t04r0YgJYG4sc0l19Ivmg33pIstNjORiHDoCfXcsjhLkppDmEtXpFbgPF/apz5LF5M87EPyy4J2079nXwAarQDqRulNQTfV3EyzoQ5IVojVcLjv3oJf/PegiylK7+J5Znyw4rddJL/3fmPUuW9HBUUgCnlWmQyRwpMvtLoBFxIgK1GHZIqVurlIXh2E9/2r5lADX6enRAzfWlsnlxZvDOMsNr7/T2MTjou4PTx7ZsKTA78FuvBz2b09BGoDCxQswb7B6qHq3WbokA4ZE0HnGUwqwQx3XRxvdmUgBQr2xSI0l0OgdsRSLJ/mu+zwbLvSOuHMnqzoCtLNH1mKjGZ7j58FbGs2QbO+YDfakLIZ8b+KgFqvlRJ3/6MQ8hGw1VZaGykJnvaQX06s5ZYNobuRO8eFNaWEcsSXGa1QczvMfEEwgXOh1+9GeAwg6n/zxCn798RbSgFX118LbyyPAN90MhLGyHToghnYzbq0boBxE3R024kL+Ubq8XskKjJr4Yoj5Rs6AqrWO9cJGYRjtgL4ZFs7vvPQfcSF8dlFY+IIL2dFUZyR9TA+eDovkgPAg+nGwLZX1SScnh4BBG+6xV7vAG2Xoob0fCYg=    MIIQoQYJKoZIhvcNAQcCoIIQkjCCEI4CAQMxDzANBglghkgBZQMEAgEFADCBmQYLKoZIhvcNAQkQAQSggYkEgYYwgYMCAQEGBgQAj2cBATAxMA0GCWCGSAFlAwQCAQUABCDyiLmE7xJuQzYvKhN7mkApBlDvd7JbVlmJh98KAJYvoQIIXL8pvYQvj3wYDzIwMjIxMDExMTYyMDI0WjADAgEBAgYBg8fY6GahGzAZBggrBgEFBQcBAwQNMAswCQYHBACBl14BAaCCDF0wggXUMIIDvKADAgECAggP73DIPImPzDANBgkqhkiG9w0BAQsFADCBpzELMAkGA1UEBhMCSVQxGjAYBgNVBGEMEVZBVElULTAyNzgwNDgwOTY0MRwwGgYDVQQKDBNJbnRlc2kgR3JvdXAgUy5wLkEuMSkwJwYDVQQLDCBRdWFsaWZpZWQgVHJ1c3QgU2VydmljZSBQcm92aWRlcjEzMDEGA1UEAwwqSW50ZXNpIEdyb3VwIEVVIFF1YWxpZmllZCBUaW1lLVN0YW1wIENBIEcyMB4XDTIyMDgyMjA4MTIyOFoXDTMzMTEyMjA4MTIyOFowYzElMCMGA1UEAwwcVGltZS1TdGFtcGluZyBBdXRob3JpdHkgVFNVMTEPMA0GA1UEBRMGMjAyMi0zMRwwGgYDVQQKDBNJbnRlc2kgR3JvdXAgUy5wLkEuMQswCQYDVQQGEwJJVDCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAM0cF8bMCFnGuHuCKI6Bst+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/dUxtx9OtXg1ObzAgBY7A5d5cmRq4cEyUCtqEynjl6w0ExQb66YtoxggN5MIIDdQIBATCBtDCBpzELMAkGA1UEBhMCSVQxGjAYBgNVBGEMEVZBVElULTAyNzgwNDgwOTY0MRwwGgYDVQQKDBNJbnRlc2kgR3JvdXAgUy5wLkEuMSkwJwYDVQQLDCBRdWFsaWZpZWQgVHJ1c3QgU2VydmljZSBQcm92aWRlcjEzMDEGA1UEAwwqSW50ZXNpIEdyb3VwIEVVIFF1YWxpZmllZCBUaW1lLVN0YW1wIENBIEcyAggP73DIPImPzDANBglghkgBZQMEAgEFAKCCAZUwGgYJKoZIhvcNAQkDMQ0GCyqGSIb3DQEJEAEEMBwGCSqGSIb3DQEJBTEPFw0yMjEwMTExNjIwMjRaMC0GCSqGSIb3DQEJNDEgMB4wDQYJYIZIAWUDBAIBBQChDQYJKoZIhvcNAQEBBQAwLwYJKoZIhvcNAQkEMSIEIONpN+o8ng1m1Ykrk0rggO8iOrpI63ypVq6XD41n69KgMIH4BgsqhkiG9w0BCRACLzGB6DCB5TCB4jCB3wQgukVzTzkivtsuhLleTRFIc4Mt13JBUniGKLOOdWI6xnIwgbowga2kgaowgacxCzAJBgNVBAYTAklUMRowGAYDVQRhDBFWQVRJVC0wMjc4MDQ4MDk2NDEcMBoGA1UECgwTSW50ZXNpIEdyb3VwIFMucC5BLjEpMCcGA1UECwwgUXVhbGlmaWVkIFRydXN0IFNlcnZpY2UgUHJvdmlkZXIxMzAxBgNVBAMMKkludGVzaSBHcm91cCBFVSBRdWFsaWZpZWQgVGltZS1TdGFtcCBDQSBHMgIID+9wyDyJj8wwDQYJKoZIhvcNAQEBBQAEggEAtR9M+rqnVFpjbBM5kSFp4gsmrSz3BkR2hyOtVgcriSUwMMM0WQBfv0iMyQePiwD9mDt4KPahlmW6yR5YJMeufvV9A+59WDeAr6Pwg3PsFAPksZzO3axnNI4yOHeP2SX8JTSbUrwAsdP8kEJu55XWUf2LcOX5GwUtxuPHcaOLi+UX5CdiILXad8cvcIa+cCGQ21idfwl/vwkz8Qj1Bcu5Csj1yZRVYfBdLUrIio3B13hJsXJaepPOfEvuJB3w3SuZqirjJx7ojwakwD/63n2dihR7ArnOVUYVqufWG++6BpsWQNfUSZDXoeExJ89+3A26aqyw+uahjefsM0I3z05bpQ==


         oGvffB5mEAyHaSikpBEdklYmExLm/FXsUyVFIYa3LTc=     bDTQv7Ncx2/iT4SyA4FDfsvUMD7iYMsxCyhrkcABCho= EEADZ7wxzdObQuXdmNoQrmbTNVeJNGrPnvLRI4b5hjvXD31y3dsxAErRDw5DCdrzRoZX4Inf+PowEoresO11Zl85J+NWAkbVmTJ14Fz8+hjgYLMCUKVEJJfzGf/8pazcwLRRDjXaSsIQJyZpW5guxKop32Z32dUtDl+IQ/WqmSbUAnOMmx/WJ7fkVXIwKVFVnM7g2gnyZNwMfT2w94THl5etc11JtIqkCHtikByUXjZnO4FPabJXfmtd0DqyY7bA1k3KjRWPUI/EBfYUUWJEImUFaaTFSnwUl2989ytX7d8EogDFTAr06OOQI11EdbL2wQ+HykhlQpcqywLc0QVP4A==   MIIFSDCCAzCgAwIBAgIIHuUckMODihkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwbTELMAkGA1UEBhMCU0UxGzAZBgNVBAoMElN3ZWRiYW5rIEFCIChwdWJsKTETMBEGA1UEBRMKNTAyMDE3Nzc1MzEsMCoGA1UEAwwjU3dlZGJhbmsgQ3VzdG9tZXIgQ0EzIHYxIGZvciBCYW5rSUQwHhcNMjEwODI1MjIwMDAwWhcNMjQwODI2MjE1OTU5WjCBsjELMAkGA1UEBhMCU0UxGzAZBgNVBAoMElN3ZWRiYW5rIEFCIChwdWJsKTERMA8GA1UEBAwIRk9STkFSVkUxDTALBgNVBCoMBExBUlMxFTATBgNVBAUTDDE5NTIwNzEyMTE1MjE1MDMGA1UEKQwsKDIxMDgyNiAxMS4zMykgTEFSUyBGT1JOQVJWRSAtIE1vYmlsdCBCYW5rSUQxFjAUBgNVBAMMDUxBUlMgRk9STkFSVkUwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQC3c0btQE7LmIfy2PR9euPqhXXfzANceM67QgP+ma3n4SbCciBcyYaE6Lj0Ozf36nHGTtNPDPCcxEuqRlOW7crTgBy+Co7u31Qh16+270lqfvXLVukFpvRYh8cmKkSa561ascciaXZ5wImLHSBmJukwcy0vhKsNytIR1hLUgKPSIXbJWEniRFBzjssHGPGGb6ZDp3vQQ8qkY2yUejMeGbBzhgNqEYEc6bHRxOIoajfxEOiRCyVZi8oLQ7IOuJeYmPR5WKTxHxAkfJHgVPwNaLtVVBTccn2Ad1AEF/QLVKNIobRKZB8I5/2x32UVOcoOXHUE5qcSDK/uT8cazoNsWe8PAgMBAAGjgaUwgaIwOwYIKwYBBQUHAQEELzAtMCsGCCsGAQUFBzABhh9odHRwOi8vb2NzcC5yZXZvY2F0aW9uc3RhdHVzLnNlMBMGA1UdIAQMMAowCAYGKoVwTgEFMA4GA1UdDwEB/wQEAwIGQDAfBgNVHSMEGDAWgBR3pAjWrr10I/gDw9fZXmj4IG3CMjAdBgNVHQ4EFgQU8m/JOJ+ZhIUcSuHfpxyWKBFat3kwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBADRSYr5oKjh8qXYvy3Wf8jMXITq29N1zZmK6ylLTsYm7JRFVVMi9PqO8hoe/rTxPOyBUbs8yJqm/XrrmQd0k9+MZnUvlEmRImnQP6CjAzN70l+yQsrPRJlWAvBRIOg0+wh3LlmuxBaPXiPXQamUWQW2LCZPKHn0kuPYEUJGeIOnWIuB9uTB/2MnzSM8pAn9CBlG4Zv5tHAtHUGII1AQPh5kE0VESmXyG0mXSKTPz7hxc1nJ5syKQgqL/kKnSN+22iVb7Cw7SRCCgJY14NyeLRXvgs9+p7gpRl4UMmdPvENUyHGlUVTRTFx+8slPbyh9WrR/T175/HU3SE2h3xzgop3hP+UUSIB2gBoV/gtyR5bGhEhg8fPgV1uxOYDdmgT6NyLzquTtKmVMIDSBgFPIxSWVYlOWNioDZKxDAvv5BuMOpfz9/rh73PXRs/RVmeKB6ZDDCnxHCeUTmzRnG081i2I4rxKWrPDEOOELFggYF7oNI/ZFsHMqy6WsfgNkh7UiKk3baocX47hUWjX/x9sDOae3vcMGGFB7ifDBucofofhmnwAJzofEqNa2CGWZJGVOfe3EMXTceo/52++OD9QwGgCYymZZruNGoQcIdSYHLKFH6prO8RM4gWuNUof3QJKXVgYRUWePHmOjWft32kbt8Q98doy8LJbb+wxyMjPLSNGgY MIIFyjCCA7KgAwIBAgIINmRfTwvws2EwDQYJKoZIhvcNAQENBQAwYzELMAkGA1UEBhMCU0UxGzAZBgNVBAoMElN3ZWRiYW5rIEFCIChwdWJsKTETMBEGA1UEBRMKNTAyMDE3Nzc1MzEiMCAGA1UEAwwZU3dlZGJhbmsgQ0EgdjEgZm9yIEJhbmtJRDAeFw0xMjEyMTMwOTE4MDFaFw0zNDEyMDEwOTE4MDFaMG0xCzAJBgNVBAYTAlNFMRswGQYDVQQKDBJTd2VkYmFuayBBQiAocHVibCkxEzARBgNVBAUTCjUwMjAxNzc3NTMxLDAqBgNVBAMMI1N3ZWRiYW5rIEN1c3RvbWVyIENBMyB2MSBmb3IgQmFua0lEMIICIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKCAgEAxXQZvf3/gUdIONdfDQuB1p4F0ySq2JNVss/MVMV6jqtri8l3AyL/1mA4WRleN7tkckFoTikMYJa76gluLRff3H6CCNJ8XWxYhylYg8swAtgqLwf7/K4oPzDkr4OPHYphw0N7nmu2lhBRAwnWvh6nawnZJ8JJuUzZsuqAUfR2iTFe4uRJJfY3vnm0tQYAuNrSkbjSQeYomz7xEqJ32oCE6n8TFuDx3tL3ELHMX19hnO+kkr1UYdlQHkL/s4Hr6hQmP4/gRwn1tCsxgW8xj6a2fkCqCuDoXk+e6cnzg9JVBYR0Uxdv/ps3m8e8FTKHohG8GYm5nAA1zvXF+mg9mlgXHpa6AYecv+aMlbv1kp4g8ksS30AUcUhnMWL/bvy41MsCOSGtvOf/dU9PkRq9pqnodEy991MKMqLSvpXqAjwdv6zNNhTHXPuKiO9y5nLvPQntaJFv/eieMQLvTMMJG7SOYisGBQ2m/2a3eIrEmhWwf6cwD2tUHcGO8CzEsNgeF53pxgNsL5qNR8ZL5fyQUy7Ugg0lThJAdYi2z7n1yHtoFgTI7c6X22enlSj08xyRntgy3N4gA8UCw5H7DPfbCeOkA/8aqW5kr2hB9Axc5XRiFteNllTp/a5LuzipJ9K4IBREN46nV+3VHJYJYAr0ms2nUvw8ZgVOBKENUDXG+Z7Lr+kCAwEAAaN4MHYwHQYDVR0OBBYEFHekCNauvXQj+APD19leaPggbcIyMA8GA1UdEwEB/wQFMAMBAf8wHwYDVR0jBBgwFoAUeD1BKGM417KFRrjY+hzI5KTd2sMwEwYDVR0gBAwwCjAIBgYqhXBOAQUwDgYDVR0PAQH/BAQDAgEGMA0GCSqGSIb3DQEBDQUAA4ICAQBLYRZA202lrfXwTTHWoOz7ZxTiavSI23aRYEg7p7X3DoHWmB4NLgtu8wUBpd9QfBw6dc77ue7YBH4PGkl5jFQ760LK4CoQ6BiYGNlQHAuHY/vpc1buAr7VdnDSae3HmM63gjVJGK+KQGd0PHqO6vX1hDPx0RtWmf5OjAPCO03CpvE5f5vmeV1c1tYU8W4jqVN13sifUkLHm5bJPycp3sKEt3IZ1NKW6dxnk9XFLadukF4JC8VzZ3jOq0FEENDVGXfFFn2Pwcnyyh79Hk0wR8qOS9ZR8a8QM/082J7g6HcBbnBV0amaKuJcqJT1l9++H9fNaOhkhGrXlUSzvm5g5RbcWQR8+RNF37sxO07qqiSne3U2UmkeZ9lX2KbxhNmJZ2+XfiLG37aRTlONMEqxszdCtkhwJSfRqSke+OMpBuLfiqjMMppBUBCuDQPeQ+hLrR0hw/uvinM76+T3M0Y2+T3KRl+TXoN8gtv0mMOeWq9LTHvolge2ET2+q3tpJMAdFGq5bsBG9wHCah6YdjHILHTdMSOHbcMgPCB3j5BBntQL7rsjpcDzaDEOPnjFbVpb1b53U5DMovgPuZ3868PHihGDjC+2cPf9ikVy7vabi6/1FSo31h2WLUf4au+OdR7u+qveFcAGyLcAT2wqrytP5FZJBFjCoN8W2aUQb+8K35/RVA== MIIFwDCCA6igAwIBAgIIA7sLQTEhzuowDQYJKoZIhvcNAQENBQAwYzEkMCIGA1UECgwbRmluYW5zaWVsbCBJRC1UZWtuaWsgQklEIEFCMR8wHQYDVQQLDBZCYW5rSUQgTWVtYmVyIEJhbmtzIENBMRowGAYDVQQDDBFCYW5rSUQgUm9vdCBDQSB2MTAeFw0xMjEyMDcxMjMyMzZaFw0zNDEyMzExMjMyMzZaMGMxCzAJBgNVBAYTAlNFMRswGQYDVQQKDBJTd2VkYmFuayBBQiAocHVibCkxEzARBgNVBAUTCjUwMjAxNzc3NTMxIjAgBgNVBAMMGVN3ZWRiYW5rIENBIHYxIGZvciBCYW5rSUQwggIiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4ICDwAwggIKAoICAQDanSe+brJr2kv/upfVQ7epGyABX17jcSydbhYVQXaGsNFb81FBJ+apxU9/1aJYcB+HiDD1rz2HtpRZEzLlTrB5By+9lAfaK1dwidPgS4LZrsP/tdvSS25rGAmsA3HiuX2QJIP8zj0kH3LX37fgdd338xpxVenpHUq5DmrQO+dfNOBSQGSDJMRpjqNxE5YyddDYJpUc10yXZ6mbDxBohhHYyduQKV1YMzTppwLmaTKAUuG9p3JgfGfUyCz/gsTFVoa5lVUTGTQzLI8eEX7GaeigXwRUsGLpaKQQ+l56wagrOKsSqYh3SbVE+MSk2p32Nle1hj/XYECtUMxnVWWkpQQD9dcTZxMXFK770waj7+kAbKP2j6iP3aHimZqjpEkQ2LBWW9R+VKuACmJfTW/npZk2VzIxDHCCHq8t1cwuTTS0vgLoFgXIphyhWIcQeT6aLNmT0ePBHccpMuR6PoGxHeW1S4LSOAxFA0C2KC6zyIQv20WPptToc3eDU9267xJM5MO81FpwuE6bgRLg5/zu5jxef/CMJfRc79cRHhWMXVvFmFNEFuLdWiUwvBZjQopryi+oKvxO2x4SyR99EpIEZkef1y2KZgq+8PYY2Y/M2wkUY+HJwzhwueznvzr2NIWY2fsS9pzvADofEw3SxdseMv6HOl1rYtV45RkqEy1nsFjWLQIDAQABo3gwdjAdBgNVHQ4EFgQUeD1BKGM417KFRrjY+hzI5KTd2sMwDwYDVR0TAQH/BAUwAwEB/zAfBgNVHSMEGDAWgBRnirqy6kgcevU7aDcncgbrkWPLUzATBgNVHSAEDDAKMAgGBiqFcE4BATAOBgNVHQ8BAf8EBAMCAQYwDQYJKoZIhvcNAQENBQADggIBAAY3c6oDd/QuDjcPAmk/hxt8eYyMEzgS4MUBDFAEaIM4657EKEp0xU6JxIFpoF5/RdyW//jvViqA3rbUWYnoACz09oiCQgjnaZJgHDOQ+t6g+kV2VnEJGGo/UD6xcnJCFmdkEKwxg4nj/kb1VRtPjZiwAKo1aR1CjVSi9KEAUinQzW3HMnxCX9sc9Zi8xEfrBSVkh2hU6YJ3iMb8UTGWuG22DRByd34SMCI2cQOYXVz2Md5jzKwMMrKXijBXHmMSThFlPnGcRvhqCv327Wk1SXPO5z2kZJEH57tTMj6E01HaFgCsgajzaNnZ8jAE4JMHqleA2VWcHAXj8mrHHGUVlLz7W6RGAxyspOCxtJxI1AQMIPXdhZBB1x4poiGuDV8MI7CFgwand+1lmm7kmjgYnPRKNuGKO5CtOFfvl653aktEcUbRSiw9/uemo5NI4PX4sWzUm3/aDokSOGaTfRO8pbmjNBSimWE245D4/GsCrGuP6E2MvkUixSOATxx7casPqkllVO6zyLRWrS7zhAxQoxR8NqCnRQoUoa93O5tgsi1BcSenhrtSaCi3fvVmY+6VHNb8HQi/lGnzTtX3gVIuDHqW/j2q9k2Kt8jyqxuHPIG+Iqlls2lSaGp0Op3KXQYcb8b+1MgGtMhezsrjZNFLDqvhJAJ2zV1rlguS9WBWp+qW   SW50eWdhbmRlIG9jaCBzYW10eWNrZQoKTWVkIG1pbiBzaWduYXR1ciBnb2Rrw6RubmVyIGphZyBpbm5laMOlbGxldCBvY2ggYWxsYSBkYXR1bSBpIGbDtmxqYW5kZSBkb2t1bWVudCwgc29tIGlkZW50aWZpZXJhcyBhdiBlbiBkb2t1bWVudG55Y2tlbCBvY2ggc2l0dCBrcnlwdG9ncmFmaXNrYSBoYXNodsOkcmRlLgoKSmFnIGdvZGvDpG5uZXIgYXR0IG1pdHQgZnVsbHN0w6RuZGlnYSBuYW1uLCBtaW4gSVAtYWRyZXNzIG9jaCBtaXR0IG9mZmVudGxpZ2EgY2VydGlmaWthdCBzcGFyYXMgb2NoIGxhZ3JhcyBkaWdpdGFsdCBpIHN5ZnRlIGF0dCBiZXZpc2Egc2lnbmF0dXJlbnMgZ2lsdGlnaGV0LgpJbmZvcm1hdGlvbmVuIGluYsOkZGRhcyBpIHNpZ25hdHVyZW4gb2NoIGtvbW1lciBhdHQgZmlubmFzIHRpbGxnw6RuZ2xpZyBmw7ZyIGFsbGEgc29tIGhhciDDpXRrb21zdCB0aWxsIGRldCBzaWduZXJhZGUgbWF0ZXJpYWxldC4KCk1lZCBtaW4gc2lnbmF0dXIgZ29ka8Okbm5lciBqYWcgZGV0IHNsdXRhbnbDpG5kYXJhdnRhbCAoRVVMQSkgc29tIGfDpGxsZXIgdmlkIHRpZGVuIGbDtnIgYW52w6RuZG5pbmdlbiBhdiBQZW5uZW8gRGlnaXRhbCBzaWduZXJpbmdzcGxhdHRmb3JtOiBodHRwczovL3Blbm5lby5jb20vZXVsYQpEb2t1bWVudCBzaWduZXJhcwoKClJldmlzb3Jlcm5hcyBiZWTDtm1uaW5nIGF2IGRlbMOlcnNyYXBwb3J0IDIwMjIKCkphZyBzaWduZXJhciBkb2t1bWVudGV0ICJSZXZpc29yZXJuYXMgYmVkw7ZtbmluZyBhdiBkZWzDpXJzcmFwcG9ydCAyMDIyIiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgLSAgc29tIHVuZGVydGVja25hcmUgMQogICAgCkRva3VtZW50bnlja2VsOiBFWVlRWC1TWkNHNS1XQUZDSS1INjRIQi1EVzBGTi1LMUhNQgoKRG9rdW1lbnRldHMga3J5cHRvZ3JhZmlza2EgaGFzaHbDpHJkZSBTSEEtMjU2OiA0Nzg1MThiMDA3MWFmZmMzYWZjMDJlM2QwZTM3NjE1MWE4ODNmMGVjNzcyMDkyYmFkNTMxYjJhNDA0YWNkMDhjCg== eyJzaWduaW5nUmVxdWVzdElkIjoiMTQ1OTM4MjUiLCJkb2N1bWVudF9kaWdlc3RzIjoiW3tcImtleVwiOlwiRVlZUVgtU1pDRzUtV0FGQ0ktSDY0SEItRFcwRk4tSzFITUJcIixcImRpZ2VzdFwiOlwiNDc4NTE4YjAwNzFhZmZjM2FmYzAyZTNkMGUzNzYxNTFhODgzZjBlYzc3MjA5MmJhZDUzMWIyYTQwNGFjZDA4Y1wiLFwiYWxnb3JpdGhtXCI6XCJzaGEtMjU2XCJ9XSJ9  Y249UGVubmVvIEFwUyxuYW1lPVBlbm5lbyxzZXJpYWxOdW1iZXI9NTE2NDEwNTIzMCxvPVN3ZWRiYW5rIEFCIChwdWJsKSxjPVNF HudYqi2EHuVuCec6DQyQ+EkP2c8= UGVubmVv  Signing Ny4yOS4w   QU5EUk9JRA== MTA= rBp5620Xmi7o5FiGsifBBkwLUQM= 0 cs1   CertificatePolicies 1.2.752.78.1.5 pw token-not-used       MIIHXAoBAKCCB1UwggdRBgkrBgEFBQcwAQEEggdCMIIHPjCCAR+hfDB6MQswCQYDVQQGEwJTRTEbMBkGA1UECgwSU3dlZGJhbmsgQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMTc3NzUzMTkwNwYDVQQDDDBTd2VkYmFuayBDdXN0b21lciBDQTMgdjEgZm9yIEJhbmtJRCBPQ1NQIFNpZ25pbmcYDzIwMjIxMDEyMDk0MDUzWjBYMFYwQTAJBgUrDgMCGgUABBTaHcRc6oZJylJO+e3rt+UyJtpuqAQUd6QI1q69dCP4A8PX2V5o+CBtwjICCB7lHJDDg4oZgAAYDzIwMjIxMDEyMDk0MDUzWqE0MDIwMAYJKwYBBQUHMAECAQH/BCD16/0nvIIxzTp1nGN0RKOORZo2VImJCEpKLNDvohi+qTANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEANfzXLZOV5PiFTi99KfRJidU0eq97Sf0uRxZ/D5tHkwpnZWGy9OXYD12s0X2yhxEPsFebpG2tHzMWx53N6ojgGioJWOg6cu/KM+xB30mphTwfdop5hMQu3yAUwdZ7TTNaRFYBwLA4JOHXhsZMJZYMp+TLBEBhPwZCyKMJlP5yC3YS5VyLSXFE3CYIr5qRWLVd93Hm1W0EmUh+WDvBH67Oyj8nKOf8vsMci92sCOEhjf2alrZtYUgzYyQbnMX+9wnvO38NpvCLLzSmEKVP8nlZFGk07QnEeCH9h4EOi4btHsJvpd8laXUnl15v7cRp8rdOr47Lg+vB4M2H0Uk6TNByIqCCBQMwggT/MIIE+zCCAuOgAwIBAgIIDcUE/0BodzEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwbTELMAkGA1UEBhMCU0UxGzAZBgNVBAoMElN3ZWRiYW5rIEFCIChwdWJsKTETMBEGA1UEBRMKNTAyMDE3Nzc1MzEsMCoGA1UEAwwjU3dlZGJhbmsgQ3VzdG9tZXIgQ0EzIHYxIGZvciBCYW5rSUQwHhcNMjIxMDAyMjIwMDAwWhcNMjMwNDAzMjE1OTU5WjB6MQswCQYDVQQGEwJTRTEbMBkGA1UECgwSU3dlZGJhbmsgQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMTc3NzUzMTkwNwYDVQQDDDBTd2VkYmFuayBDdXN0b21lciBDQTMgdjEgZm9yIEJhbmtJRCBPQ1NQIFNpZ25pbmcwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQDCWRnDc9v4YqUB7AaYoLfx+lwf7Evci2HdNDGoqqpyT4+o7t+tpGkz2nUzgamHMyVmbykzivfORevE58Uh8SEnZCRsTi/PW3NsMTllBl4//chCjkNlpRGblT51iwHP9x75ir5WEs4GyyIRrOqky8C52PQy61GdTn2oprU6Wu6/zZMIj6KVUBuYkvHB2Is35LvY7VdWlIyh8vfXYkYapB209hE+248gQWsqGCrITZbhS7RoRTseB2Gqn3NCuro1uSkb07fP0QwA/aPNJX9FCa/11vi6JKqqEiwI3q9ojiJ2RAynp8ipPNvn8AovWCJ3Z/+2FYiAs2tsoH/2SIg1MKjdAgMBAAGjgZEwgY4wEwYDVR0gBAwwCjAIBgYqhXBOAQEwFgYDVR0lAQH/BAwwCgYIKwYBBQUHAwkwDgYDVR0PAQH/BAQDAgZAMA8GCSsGAQUFBzABBQQCBQAwHwYDVR0jBBgwFoAUd6QI1q69dCP4A8PX2V5o+CBtwjIwHQYDVR0OBBYEFEqX2vsB/Oh2kmfJPl1ON6+tNuwbMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQA9Bj3cuCmmqLFyXn91zCjNVMjzjtnZlS1jc34kgNrwO1r2W9Dp9jMRZtHpGX3my+/7vr3jylB3qdX0OQupEqyBr6GsFfcojpIKIhs/D47cYAQMkmQfctV03UuebM/SAgGZR/yIvlQLiC52x58trWiN63AeVBopljHG4I+mLw1flBRu/1LjRRG7I1gmhXcZmodRQOEEF8okCrLqIzTZv4/Y+fs7TdigSfMeVQpdieGr9f1nMdRndcpgBmUErS+0PUoUTzBGYIKbnPSKWUv/9RJPAkJugf8kNKLyNwHHvbi+dibNC9JwyJiWL7S8QHwDe48b/clDl107GgIVMgEStGSNKK4ns4blinpJs8PoIR49cgR61sYuAPub+gaf1dimhc3qlqKWTYBDOLS9+d3ugyWw7gKDxygbalTsR4kERDO/jEKmg6wPmaM77Coh5ugpW1xAUBonrma3n8cdwEN35izPAwB45DEKc09E8p00l8Wl9O5Mi28feOMSF/QF6O6MFGtkgP90QpF+70BoVm1Ns5hQsJEmfyRPNFhvUL+SdzVc6pYOQWO5vvm1B86suZn3JmCbJG2pB9AQC5uvGL1v7IRZ177aD50gq7eBCIlgw1kP8to3rNXx8JQTAxmGMe7p1ffRR6ZC8/jAfENyEY7x99Qe+p4pY/s1Dn6M0IX8Juqb5A==    MIIQoQYJKoZIhvcNAQcCoIIQkjCCEI4CAQMxDzANBglghkgBZQMEAgEFADCBmQYLKoZIhvcNAQkQAQSggYkEgYYwgYMCAQEGBgQAj2cBATAxMA0GCWCGSAFlAwQCAQUABCCBprGUredAat8N8vG5m6z+WcWxn60jqQZiuCAifIXtsAIIVQDIWkLIRSwYDzIwMjIxMDEyMDk0MDUzWjADAgEBAgYBg8uRgCChGzAZBggrBgEFBQcBAwQNMAswCQYHBACBl14BAaCCDF0wggXUMIIDvKADAgECAggP73DIPImPzDANBgkqhkiG9w0BAQsFADCBpzELMAkGA1UEBhMCSVQxGjAYBgNVBGEMEVZBVElULTAyNzgwNDgwOTY0MRwwGgYDVQQKDBNJbnRlc2kgR3JvdXAgUy5wLkEuMSkwJwYDVQQLDCBRdWFsaWZpZWQgVHJ1c3QgU2VydmljZSBQcm92aWRlcjEzMDEGA1UEAwwqSW50ZXNpIEdyb3VwIEVVIFF1YWxpZmllZCBUaW1lLVN0YW1wIENBIEcyMB4XDTIyMDgyMjA4MTIyOFoXDTMzMTEyMjA4MTIyOFowYzElMCMGA1UEAwwcVGltZS1TdGFtcGluZyBBdXRob3JpdHkgVFNVMTEPMA0GA1UEBRMGMjAyMi0zMRwwGgYDVQQKDBNJbnRlc2kgR3JvdXAgUy5wLkEuMQswCQYDVQQGEwJJVDCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAM0cF8bMCFnGuHuCKI6Bst+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/dUxtx9OtXg1ObzAgBY7A5d5cmRq4cEyUCtqEynjl6w0ExQb66YtoxggN5MIIDdQIBATCBtDCBpzELMAkGA1UEBhMCSVQxGjAYBgNVBGEMEVZBVElULTAyNzgwNDgwOTY0MRwwGgYDVQQKDBNJbnRlc2kgR3JvdXAgUy5wLkEuMSkwJwYDVQQLDCBRdWFsaWZpZWQgVHJ1c3QgU2VydmljZSBQcm92aWRlcjEzMDEGA1UEAwwqSW50ZXNpIEdyb3VwIEVVIFF1YWxpZmllZCBUaW1lLVN0YW1wIENBIEcyAggP73DIPImPzDANBglghkgBZQMEAgEFAKCCAZUwGgYJKoZIhvcNAQkDMQ0GCyqGSIb3DQEJEAEEMBwGCSqGSIb3DQEJBTEPFw0yMjEwMTIwOTQwNTNaMC0GCSqGSIb3DQEJNDEgMB4wDQYJYIZIAWUDBAIBBQChDQYJKoZIhvcNAQEBBQAwLwYJKoZIhvcNAQkEMSIEIMAK5R7m1lLlF4HbbGlGav3K+C47wwM2WgJu4YP7wY6IMIH4BgsqhkiG9w0BCRACLzGB6DCB5TCB4jCB3wQgukVzTzkivtsuhLleTRFIc4Mt13JBUniGKLOOdWI6xnIwgbowga2kgaowgacxCzAJBgNVBAYTAklUMRowGAYDVQRhDBFWQVRJVC0wMjc4MDQ4MDk2NDEcMBoGA1UECgwTSW50ZXNpIEdyb3VwIFMucC5BLjEpMCcGA1UECwwgUXVhbGlmaWVkIFRydXN0IFNlcnZpY2UgUHJvdmlkZXIxMzAxBgNVBAMMKkludGVzaSBHcm91cCBFVSBRdWFsaWZpZWQgVGltZS1TdGFtcCBDQSBHMgIID+9wyDyJj8wwDQYJKoZIhvcNAQEBBQAEggEAVwC/y485iQHFD1IuhldOq2Xh01UdpvGt1CtWtwcPZTg4A7/MGBI2Pc9Ow5Lq+vF3IhhJV5yFFTw0WuaxKq0iModMSgG0bKRwYnFjrvqDkGXKOnDrIs2DE+PzQzEeTWmmRjtWfJi8ouHJLXBMgwcamt+gOg+yTgB+MJCRcCiRZvjJH1dwop64MDnkIr7OnL5uZwAgz4nybLQC2ZwsznQlC/Wr/Z2SlPzsmxRwgXkDCmUexriNNT6NdTACCAa6jSDd8o2jXKCcCs4xfwCa88ppGp5AbznBn+lZ5Utjrcm4tj3cV2YTmJHeLGdS2A7IRWj/hscQga0zSVn3CtvJHaVh8A==


         MhnXjgj9Eq8s6BPu19TH8PoKbUrNLDC710yIvhc1/ek=     K9J+LgCHFbJT7PLB9mvs49fgLZbPUTBVqZJB7mTKs1c= ZYNNN1awWLilR3s5+qj3fJudNvbsDiBGcj3qR4gn9AzsslPDs++mFcet23eKyxv80Zh3SVWXYtlz1uHkJ2hDnJf9lVikdlNC1ay3s8pvkG44WKLBETAnHMOkUacZzOm177KIggWBJCTxgZ0/Ilvh3n98ncA4AHiSqhpcHezUOJoxOlO1JP8ShtpQxWFesixesOnEkkHfXxozusHbZZj2AWTbHhupeUfCLEMS6IpMxtCfrbM6Nm1hPHZU5+eHCrMrSBoxLjSzsWOBBiB7STm5jNhiRY3jYCP7w9wWI4FF/2/axv9E1V1SOcZadgDb3kcmsY07ybBi3oggFCCTVf3OSA==   MIIFczCCA1ugAwIBAgIIcGLuE63nfDowDQYJKoZIhvcNAQELBQAwfTELMAkGA1UEBhMCU0UxMDAuBgNVBAoMJ1NrYW5kaW5hdmlza2EgRW5za2lsZGEgQmFua2VuIEFCIChwdWJsKTETMBEGA1UEBRMKNTAyMDMyOTA4MTEnMCUGA1UEAwweU0VCIEN1c3RvbWVyIENBMyB2MSBmb3IgQmFua0lEMB4XDTE5MTIwMjIzMDAwMFoXDTIyMTIwMjIyNTk1OVowgc0xCzAJBgNVBAYTAlNFMTAwLgYDVQQKDCdTa2FuZGluYXZpc2thIEVuc2tpbGRhIEJhbmtlbiBBQiAocHVibCkxEDAOBgNVBAQMB05pbHNzb24xEDAOBgNVBCoMB0xlbm5hcnQxFTATBgNVBAUTDDE5NDEwNTIxMjQxMTE3MDUGA1UEKQwuKDE5MTIwMyAxMC41NCkgTGVubmFydCBOaWxzc29uIC0gTW9iaWx0IEJhbmtJRDEYMBYGA1UEAwwPTGVubmFydCBOaWxzc29uMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAyH80+1/VFL3/a4zrQZk3V8SkprCyyZM/cqo3yETVbLclYNNj9YKOBQ6MtzcuV6t/UBeRutE6gPHV3hRfEdOdn+3m9W8Djk26Qkq/ify4rU0h1fkA5JkI9x8607Idb4fOQihXw+WkerVAN+6bjoZ28zhJRWCFby3UrGUbfClJf0P5bUe1KdvpN7Tv5LVOTXSyrTkRCtXUoXEuyYRAUbM4iBOH9kol725X9JWX5wDW0kmFbKlLEsXu9BTxae7zNVSb1279q5L4AtRPql+WY5njOHIFQlEWK9fSx75uMkn83YK7rWM5aTVEbUsLzyTKGcUk2SWJTr/5FJ74MhGba+BomQIDAQABo4GlMIGiMDsGCCsGAQUFBwEBBC8wLTArBggrBgEFBQcwAYYfaHR0cDovL29jc3AucmV2b2NhdGlvbnN0YXR1cy5zZTATBgNVHSAEDDAKMAgGBiqFcE4BBTAOBgNVHQ8BAf8EBAMCBkAwHwYDVR0jBBgwFoAUhywBjeCqvk2X7eMmfYDu8ljDljkwHQYDVR0OBBYEFEHz+2TnZgm+GEpJGw4wdwbw5GwmMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQBtWFVOhEwQecBtwvcMSTG5g/lOdFo90kDR/R5/N8exPt/pnpQRvIbPa+5qMTeDIcyxE3oohWlMTb3g3965cChgfXoz0bppUzqLGBkTFUjRq2OptWXVQ/1/PS4do6z259HJTc2gfUIy3hcqF79w4Xe8tA1lOkIFy69edZT3C4PwbgHZKfe/ijI79afP3v2hGJj4qcivcyOQ3jv/kPW00v7MlbKKacUsRB4M74ehJmpcX+bANkDCbrJK8JJ9rh5ieAQsJC5Dmu99BQfO59n//UxDG719NDVdPkmp7XHtIe6DNmV5/sOk6SGo2vQkah6gqHPM4m0P/E2HLLCeDpsI3NdPILEwz9e806Upzmn2BntsX3t64VHssDl/um/W+HwD6jKHhX7X3IgOOkliDwrvfoGfZSLplHhFAutDp6/D/MJpQ+FxIH59l06hyNcI4F+qpzBARrdLosqSL+LlApBB8kXInLyFKHJEF4n1sTvcj46Ho8VokfZz8yCElhIBvNrl5nFO6NXCYUKGOGYBEMbVsYjw9dZtpbR2S/dg94tlrRKU494fawA7oi19o+NBl9xmi2HQchauTHB6QyAKXg279Jm6/ewausGhAEgFtzfvFp96oNeqtwWuMYdu7gFP1pFpKn37FbGQmSMzm3V+ZCXoZB5X9e0/RiDy3hKSk6I5xiIp6w== MIIF6jCCA9KgAwIBAgIIXRFNBHoA9UkwDQYJKoZIhvcNAQENBQAwczELMAkGA1UEBhMCU0UxMDAuBgNVBAoMJ1NrYW5kaW5hdmlza2EgRW5za2lsZGEgQmFua2VuIEFCIChwdWJsKTETMBEGA1UEBRMKNTAyMDMyOTA4MTEdMBsGA1UEAwwUU0VCIENBIHYxIGZvciBCYW5rSUQwHhcNMTIwNjA0MTIxNTM2WhcNMzQxMjAxMTIxNTM2WjB9MQswCQYDVQQGEwJTRTEwMC4GA1UECgwnU2thbmRpbmF2aXNrYSBFbnNraWxkYSBCYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMzI5MDgxMScwJQYDVQQDDB5TRUIgQ3VzdG9tZXIgQ0EzIHYxIGZvciBCYW5rSUQwggIiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4ICDwAwggIKAoICAQDCEOKe/asHrD8e4kzj7Sjf6CnFUoIjL98zmX4/0wASLRFvu89bJTl09d2n/dsHiXJWqHWD6jD/4ldYSOxGqUokULIc5yhGiJO9IU8BW2LTtQAxGVLU63yZgg8IdQP+EdBbVo7hQG/AmKfarCK/159bDOzyYEPXgqzbgVb+fo+EYh9jBS9xLepcs5zIYlgMDprcBTsuvGXdhHzwExtquUFaVYr7PZYa8seny4iUkIzuLQvaxl8M3pBlStFKqUzCS7t1F3OzCZX87/pAXWWEEA6uUlbQIn2mVFM/egw6sVUdhwzopPSTch7Wl/LyvDg94HNwo7SjQnBwWFimfvXiF5ORwZIe6ruuiFg1zPF75JsktGOAjiS2ovcLbBsGVmIyfjISxvYccwir2PcFS+TWuf5AMiln4ei/0zHOrmL4ZDJbXWvITjacKQ5tMCI/MYlkgAK10WJXc5JbXbWzaQdYIBEZ5luHIsuiSf1nXTMZCL0RhXk8m4YSGSDOnG58es34XvGHuxAkTk5blPlTbIBPEAZ5CHI19n4IrDpvaGADD9EJmXvnKG1/QDFmR5cI4sYILFiDApiF/ge3EYg7VqX4ox/NTsn9qL/ijkBTFJvJOiu+kOLSb4PeZmsANSwdbHo6pwRdbEB7ad+oRbb3NqRifhs2j9TqvR07bDrXNdUKkL0CMQIDAQABo3gwdjAdBgNVHQ4EFgQUhywBjeCqvk2X7eMmfYDu8ljDljkwDwYDVR0TAQH/BAUwAwEB/zAfBgNVHSMEGDAWgBTfDMAH38OupdZ6y4QKL7u6PDXMUzATBgNVHSAEDDAKMAgGBiqFcE4BBTAOBgNVHQ8BAf8EBAMCAQYwDQYJKoZIhvcNAQENBQADggIBABNnbTJDJ4hf3KSPldiYsyTWHP/Elaamzf9tnXGsZAz+M4oLf1uk1XZVZR5GSiX7qIYTe5uIDN6xx+JI/8cFYqbyM3c2k5B82VI83qrIw3YXQEo1C2oPvejESJoXJgq2w3VMzOR11tTTfBQPTDnBTeDlkXt+uPqyoHy7DxJ6KMj8Z/NX2Q6+4vSYBwkKNXDLV/0pOn9Ev2ORP5q9Me29g8pqWyVgHWO7fhUImE75TvoTl0p5xr4HhUI0eBwqBYshCV7HbyEOc0lVt33FuVnIiTCYMQA0fMwc3KV8H4Fid8zxnQIVE0RtRe7EjF9vdNRBFmCOkmAvWplphzRhNHCOFceSFBATxlZbI0MorH2+OfwuxqmIbHuZBZfn/MBdzaw2VltAg2IU8dfamkP3ZxjY7i0jcBN8haq1K9HJGcnv2joB5vQXcZptUciDLFSHhGhoHVFV1FJfAZQC/1TA9F/qe33JaQc6t8RK19tdpT/VdhqkcG/Lk2Oh5Zp5kBzLsZEfXO3cIgAjIPm1uvf7zpPN9fUowYLVK2bUnLO4pFChy7+213Gn63s43dN/ubuKaCl/Nu2VZjfZFqWrbNI6g1bZqJ1mIE5AcRlGRN9R2kWU5rnORPFkZapx/dEPVAF5Cu7xritxQSlpbPqLjAfaw4ZcM53DEF7gf/wGALdjGwwf6lf0 MIIF0DCCA7igAwIBAgIIO/VkFE29dqwwDQYJKoZIhvcNAQENBQAwYzEkMCIGA1UECgwbRmluYW5zaWVsbCBJRC1UZWtuaWsgQklEIEFCMR8wHQYDVQQLDBZCYW5rSUQgTWVtYmVyIEJhbmtzIENBMRowGAYDVQQDDBFCYW5rSUQgUm9vdCBDQSB2MTAeFw0xMjA2MDQxMTM2MjdaFw0zNDEyMzExMTM2MjdaMHMxCzAJBgNVBAYTAlNFMTAwLgYDVQQKDCdTa2FuZGluYXZpc2thIEVuc2tpbGRhIEJhbmtlbiBBQiAocHVibCkxEzARBgNVBAUTCjUwMjAzMjkwODExHTAbBgNVBAMMFFNFQiBDQSB2MSBmb3IgQmFua0lEMIICIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKCAgEAm/zJeRPxFnQjyh2C7GoZCIjvnk/V3Paockj2imZ0pHpcjyc0AfM+AZDYX6PAnqlPb9sh31W3xfsXScWqcnKEbEbgztZL65quacwgbAaSZAN4ljLZfK4hQu/cZDZPBPXRRz49EgAYRx3J2c0HkMpTg6wvg2pi99PeEi608uPqzSOJT3UOEZXdJjPdya4Ql03R2xl3q2pmERpk8tVJLyn1UJRN9mNpL692wLVVIy4MiT4ApQsVqmi2JupVyVYIh1IVxUtjb1R0mmgPpUmuNyMg2lgNZvd5D37xZR5+m8ZFnJEqeqxce5AFmabxqewJQP/dSdVXOMja2XrYb3BwVArqfvHtTFKUxrQlaExItNRsmUH4764owlQomfStifOx+p/iMOkkmvRV+GDMdb+DslMP9UxSwwrozmbIMq0OfoUxlPQop0h/UXUN91i51jWxNMcZkwEN5/lAiD9TpHvQwmf4c/zFd4r6/LsFYqdwdYVmFnppZFA04h2qsHGjKvxsfvaA4nso/eOPQckvwaQDVOZ3TWw83AllycAufKqSJ3P2+CwcRdjF2HrLRYEmGYaN9LZE1Gw/8/l7EA1NLZQbfUJ0jesa5m0oDXlnajjq2uJ1ZkYwXlk+SZaP222eYzW8kHHW1h1ELxP3y5o3skMkx1KrKmanxnPrfeN7N5lKoI5lzw8CAwEAAaN4MHYwHQYDVR0OBBYEFN8MwAffw66l1nrLhAovu7o8NcxTMA8GA1UdEwEB/wQFMAMBAf8wHwYDVR0jBBgwFoAUZ4q6supIHHr1O2g3J3IG65Fjy1MwEwYDVR0gBAwwCjAIBgYqhXBOAQEwDgYDVR0PAQH/BAQDAgEGMA0GCSqGSIb3DQEBDQUAA4ICAQBT1YhWadaDi3PYPCKw8AHdd/cTLoOfxatW0HRtiLZOowMQOmQ4sKvFMEVnyH+PojRSr5XyyHAKeP6SE1HUZPgQBkcqgmhmS68jHqY8+JAm1d07cretMjBNbEJ0iBvxClJWVfC9ZSOjCNWMtvuPFYu0O9VEhXmJkd6Wlaw0zeHpxYb/Cex+C4z9/4OcdRdDMQZRfnNHVQF50POq+o0DMiHoTeZ8LqLQnW7SZycqY5h3XZjhUgRrxGdchqzIMLbrGgA2dCQDQdHsvtoRUraFKq+XaXSDAl7Hr/HjVWyYhjrs/ad+YqjBdZ51zxf5JbgOkhSmuC9QwCn+ARCURCo2CC5KTstDuH8UMZCiX0lHsKO/YTU7T0M/8Kl/62JT6BH16u4mOC+kAxuAVqG4dq3cBpVq3YoENdu82taexhmMpFa7DDbRzscJ6nFZvymZMdwJctpxKj4oSgj92lyRFyTmoo9I6K4qWxKVel7QeF0HJoYpSIiSEYud8Pn+4kWe2WzbgZeOVRf/pj8i7COXpjDRl2yTn7x8AD79w+AXQN98JBidPX8vGgP6zru+pvJM7/x2suK/+VhBAVCpTfU2vN6phiVO+udPskcGcG0bYK2Eg19txgCpVQA4u4cufmkApIHS3bVJ6jtwk1UBb6JQb2JsoiNP7x3mw9dHGPaDrL6ZUPeDAQ==   SW50eWdhbmRlIG9jaCBzYW10eWNrZQoKTWVkIG1pbiBzaWduYXR1ciBnb2Rrw6RubmVyIGphZyBpbm5laMOlbGxldCBvY2ggYWxsYSBkYXR1bSBpIGbDtmxqYW5kZSBkb2t1bWVudCwgc29tIGlkZW50aWZpZXJhcyBhdiBlbiBkb2t1bWVudG55Y2tlbCBvY2ggc2l0dCBrcnlwdG9ncmFmaXNrYSBoYXNodsOkcmRlLgoKSmFnIGdvZGvDpG5uZXIgYXR0IG1pdHQgZnVsbHN0w6RuZGlnYSBuYW1uLCBtaW4gSVAtYWRyZXNzIG9jaCBtaXR0IG9mZmVudGxpZ2EgY2VydGlmaWthdCBzcGFyYXMgb2NoIGxhZ3JhcyBkaWdpdGFsdCBpIHN5ZnRlIGF0dCBiZXZpc2Egc2lnbmF0dXJlbnMgZ2lsdGlnaGV0LgpJbmZvcm1hdGlvbmVuIGluYsOkZGRhcyBpIHNpZ25hdHVyZW4gb2NoIGtvbW1lciBhdHQgZmlubmFzIHRpbGxnw6RuZ2xpZyBmw7ZyIGFsbGEgc29tIGhhciDDpXRrb21zdCB0aWxsIGRldCBzaWduZXJhZGUgbWF0ZXJpYWxldC4KCk1lZCBtaW4gc2lnbmF0dXIgZ29ka8Okbm5lciBqYWcgZGV0IHNsdXRhbnbDpG5kYXJhdnRhbCAoRVVMQSkgc29tIGfDpGxsZXIgdmlkIHRpZGVuIGbDtnIgYW52w6RuZG5pbmdlbiBhdiBQZW5uZW8gRGlnaXRhbCBzaWduZXJpbmdzcGxhdHRmb3JtOiBodHRwczovL3Blbm5lby5jb20vZXVsYQpEb2t1bWVudCBzaWduZXJhcwoKClJldmlzb3Jlcm5hcyBiZWTDtm1uaW5nIGF2IGRlbMOlcnNyYXBwb3J0IDIwMjIKCkphZyBzaWduZXJhciBkb2t1bWVudGV0ICJSZXZpc29yZXJuYXMgYmVkw7ZtbmluZyBhdiBkZWzDpXJzcmFwcG9ydCAyMDIyIiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgLSAgc29tIHVuZGVydGVja25hcmUgMQogICAgCkRva3VtZW50bnlja2VsOiBFWVlRWC1TWkNHNS1XQUZDSS1INjRIQi1EVzBGTi1LMUhNQgoKRG9rdW1lbnRldHMga3J5cHRvZ3JhZmlza2EgaGFzaHbDpHJkZSBTSEEtMjU2OiA0Nzg1MThiMDA3MWFmZmMzYWZjMDJlM2QwZTM3NjE1MWE4ODNmMGVjNzcyMDkyYmFkNTMxYjJhNDA0YWNkMDhjCg== eyJzaWduaW5nUmVxdWVzdElkIjoiMTQ1OTM4MjYiLCJkb2N1bWVudF9kaWdlc3RzIjoiW3tcImtleVwiOlwiRVlZUVgtU1pDRzUtV0FGQ0ktSDY0SEItRFcwRk4tSzFITUJcIixcImRpZ2VzdFwiOlwiNDc4NTE4YjAwNzFhZmZjM2FmYzAyZTNkMGUzNzYxNTFhODgzZjBlYzc3MjA5MmJhZDUzMWIyYTQwNGFjZDA4Y1wiLFwiYWxnb3JpdGhtXCI6XCJzaGEtMjU2XCJ9XSJ9  Y249UGVubmVvIEFwUyxuYW1lPVBlbm5lbyxzZXJpYWxOdW1iZXI9NTE2NDEwNTIzMCxvPVN3ZWRiYW5rIEFCIChwdWJsKSxjPVNF cqfxT5hTcLt8eZsjxRdW1BLMRTc= UGVubmVv  Signing Ny4yNy4w   QU5EUk9JRA== OC4wLjA= /vgTSOUN5wXB2prfDOFjm4T6jFI= 0 cs1   CertificatePolicies 1.2.752.78.1.5 pw token-not-used       MIIHjwoBAKCCB4gwggeEBgkrBgEFBQcwAQEEggd1MIIHcTCCATGhgY0wgYoxCzAJBgNVBAYTAlNFMTAwLgYDVQQKDCdTa2FuZGluYXZpc2thIEVuc2tpbGRhIEJhbmtlbiBBQiAocHVibCkxEzARBgNVBAUTCjUwMjAzMjkwODExNDAyBgNVBAMMK1NFQiBDdXN0b21lciBDQTMgdjEgZm9yIEJhbmtJRCBPQ1NQIFNpZ25pbmcYDzIwMjIxMDExMTc1MDA5WjBYMFYwQTAJBgUrDgMCGgUABBQXO089wTW7MboTMxka2Kfgw4dAQgQUhywBjeCqvk2X7eMmfYDu8ljDljkCCHBi7hOt53w6gAAYDzIwMjIxMDExMTc1MDA5WqE0MDIwMAYJKwYBBQUHMAECAQH/BCC3qxJNWKF+DL0B8GPReUlgHE8afXLlv92GdzjK6BVRgTANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEAMo3+C6rjUIYzPMWKVeiiV/Tm6Y54lEWkDzSm10uJXCkDgLyxMfru4NjSQp9bJWxgBcrBAZKoXPWeOXA1TuC0PetCh306vAhv3vBzPRsvdJBzt2iqIGhMgR/memvIENXuXgQk5sdorQUjnstSAp5NyAM1axuva+Xuu8EHygQE0Sfu1EqdEV1GlOCVFKkwDgNEa07nh/YuJIrHo8vOSyjlKsC05Cg6mZy87raNJ0tMOOdSQsWFsirQbMR+aVoGGS53ALtn+F7H7AfwWjFJojtUNFVPOgqAbXY6eMCc9pZsvLkRp/+obxqQplVfaCJcW67IxA9fS/BBD1+tTPeEydw7SaCCBSQwggUgMIIFHDCCAwSgAwIBAgIIEQKqydtqGxUwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwfTELMAkGA1UEBhMCU0UxMDAuBgNVBAoMJ1NrYW5kaW5hdmlza2EgRW5za2lsZGEgQmFua2VuIEFCIChwdWJsKTETMBEGA1UEBRMKNTAyMDMyOTA4MTEnMCUGA1UEAwweU0VCIEN1c3RvbWVyIENBMyB2MSBmb3IgQmFua0lEMB4XDTIyMTAwMjIyMDAwMFoXDTIzMDQwMzIxNTk1OVowgYoxCzAJBgNVBAYTAlNFMTAwLgYDVQQKDCdTa2FuZGluYXZpc2thIEVuc2tpbGRhIEJhbmtlbiBBQiAocHVibCkxEzARBgNVBAUTCjUwMjAzMjkwODExNDAyBgNVBAMMK1NFQiBDdXN0b21lciBDQTMgdjEgZm9yIEJhbmtJRCBPQ1NQIFNpZ25pbmcwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQCwFjiMP1G3EJXw1K4Bpvr2l7M3QsocXDbPzBiJyQNM4qe4ZKXMUCBl5HMDLsznPVBUnzFA0DnkyPuRhFDDgxU1dtILMmbiD+6nJesmp+Pihiq/UvevIn3DDZDoJEIWnMbBgJ9FQeOS/3xo+2GEwmzGCYdza9vRuDSlXR48/0uPNQRGUk9m8AXRJruZQQfL6FlzYmYQE/jXZUgMlLytSiByKIkK9DyLpK0za8IJo1ucojuEjhOEB/HKOdf5xtwogruaQGgS3VMrhfLNBZPcfD9/+L06xoph/XN6MBUPJvxolzY4iyP3wiVY6wGY21OmSR0bzNjq0RpYOFfiaGjShhNrAgMBAAGjgZEwgY4wEwYDVR0gBAwwCjAIBgYqhXBOAQEwFgYDVR0lAQH/BAwwCgYIKwYBBQUHAwkwDgYDVR0PAQH/BAQDAgZAMA8GCSsGAQUFBzABBQQCBQAwHwYDVR0jBBgwFoAUhywBjeCqvk2X7eMmfYDu8ljDljkwHQYDVR0OBBYEFLz0UTiN74dj58HZd08CVxTir/OYMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQCDxNZlbCT6PH07yD+69I2xmvzGt8b6h3ZS39bE2sDwZFUAnuY0GAOOlODOx26CX70DmV1M+QHemEpTaLns2W+QNV+NTfFI5ykuWysBegm2O2KhBzw6tRNDsoMEhA6ZDFQ51CYcRjE+paqTY2lViIZ8Tv6bxyj2swzPyBGY4kEpYxVPEo8ywAyf8T3t6hVO6cHdunX6WG3LU4Ic2QYzvqSTY/S5sbMmJDgLWCB0Qr/i1BWAHN4T5ZYsxOvDpORVAFgSRFvWKeP3Vc0ljlldGCvpWCC/y9q5dZp1yeoXBmGlOfS5vOmcbZKAZX7nE1+VXvSOqEPutlaPygDgX4n0Hg9x7t2YcffI5TPTGUz6txR3DebR+1oc3PFs1gtJzIxyXpQqGtu2may6lIEbI5WaiPJi5qTqcEsXhD3lZmEuC9fj+Eatu0UQB9tDTYnxg5GUeWPoLjwRAQfIBZhXnSg1NhyimFWxjhRelwdf4K/NxIz3QvIZotimtg5gGeFzO5JAthL+564Wpx327hFfyHPnnrKHBHckzb120YtBpMvmhU/lFjSsuiWN+lTtr3sYeVJ8y/uHm+/A2aXb/u2PxH6Xhutmd7euV87t0pNN9u6QLq+kO4Dg/RR4NYHAJ3jQ5lUPAKYSTKT+i1sLLC+xIHnXzOg5Yt/cOkVe70IxHBf7Do5JIw==    MIIQoQYJKoZIhvcNAQcCoIIQkjCCEI4CAQMxDzANBglghkgBZQMEAgEFADCBmQYLKoZIhvcNAQkQAQSggYkEgYYwgYMCAQEGBgQAj2cBATAxMA0GCWCGSAFlAwQCAQUABCC+kPiK1peC1f6PMczUQWg8wZXIGlJNLf9ik0JxnavjCgIIMr4YTgoDcr0YDzIwMjIxMDExMTc1MDEwWjADAgEBAgYBg8grFDihGzAZBggrBgEFBQcBAwQNMAswCQYHBACBl14BAaCCDF0wggXUMIIDvKADAgECAggP73DIPImPzDANBgkqhkiG9w0BAQsFADCBpzELMAkGA1UEBhMCSVQxGjAYBgNVBGEMEVZBVElULTAyNzgwNDgwOTY0MRwwGgYDVQQKDBNJbnRlc2kgR3JvdXAgUy5wLkEuMSkwJwYDVQQLDCBRdWFsaWZpZWQgVHJ1c3QgU2VydmljZSBQcm92aWRlcjEzMDEGA1UEAwwqSW50ZXNpIEdyb3VwIEVVIFF1YWxpZmllZCBUaW1lLVN0YW1wIENBIEcyMB4XDTIyMDgyMjA4MTIyOFoXDTMzMTEyMjA4MTIyOFowYzElMCMGA1UEAwwcVGltZS1TdGFtcGluZyBBdXRob3JpdHkgVFNVMTEPMA0GA1UEBRMGMjAyMi0zMRwwGgYDVQQKDBNJbnRlc2kgR3JvdXAgUy5wLkEuMQswCQYDVQQGEwJJVDCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAM0cF8bMCFnGuHuCKI6Bst+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/dUxtx9OtXg1ObzAgBY7A5d5cmRq4cEyUCtqEynjl6w0ExQb66YtoxggN5MIIDdQIBATCBtDCBpzELMAkGA1UEBhMCSVQxGjAYBgNVBGEMEVZBVElULTAyNzgwNDgwOTY0MRwwGgYDVQQKDBNJbnRlc2kgR3JvdXAgUy5wLkEuMSkwJwYDVQQLDCBRdWFsaWZpZWQgVHJ1c3QgU2VydmljZSBQcm92aWRlcjEzMDEGA1UEAwwqSW50ZXNpIEdyb3VwIEVVIFF1YWxpZmllZCBUaW1lLVN0YW1wIENBIEcyAggP73DIPImPzDANBglghkgBZQMEAgEFAKCCAZUwGgYJKoZIhvcNAQkDMQ0GCyqGSIb3DQEJEAEEMBwGCSqGSIb3DQEJBTEPFw0yMjEwMTExNzUwMTBaMC0GCSqGSIb3DQEJNDEgMB4wDQYJYIZIAWUDBAIBBQChDQYJKoZIhvcNAQEBBQAwLwYJKoZIhvcNAQkEMSIEIDOO2UjyNmGbmdj8Kr6zKu7+zFE7uQKGF9aKDTPvpkCkMIH4BgsqhkiG9w0BCRACLzGB6DCB5TCB4jCB3wQgukVzTzkivtsuhLleTRFIc4Mt13JBUniGKLOOdWI6xnIwgbowga2kgaowgacxCzAJBgNVBAYTAklUMRowGAYDVQRhDBFWQVRJVC0wMjc4MDQ4MDk2NDEcMBoGA1UECgwTSW50ZXNpIEdyb3VwIFMucC5BLjEpMCcGA1UECwwgUXVhbGlmaWVkIFRydXN0IFNlcnZpY2UgUHJvdmlkZXIxMzAxBgNVBAMMKkludGVzaSBHcm91cCBFVSBRdWFsaWZpZWQgVGltZS1TdGFtcCBDQSBHMgIID+9wyDyJj8wwDQYJKoZIhvcNAQEBBQAEggEAAuGzLvpFqIvm57NzuoY1PUJl6uUkYJoUNcpW9z+B3STZSO0SfqMPEplHHN5sryt3mOEO3dJoDMU7/YTDeYALpD7u3rR4zuoOxA3bXe7UH7yYQQT6EqCxg1T0gvl6RqWjmzgaYKYkaB9LGn+XJunrVliqRxQRux5SAdZ6kvWQgt8GggANwAsbCuTJD+TeZfLTZDDs3wiwy4SriYHnFdXw2HPFAsJPQEO5PMNaJwIM6wGePw+2HFgXEiH1amZ+ilGptaBxcCQtow1QfehB7k1sCfR0hB2LFgJFJEXfWt26AJLUUcAeldyu9Jb7sYhK6B07GVoUjm6pr7l+e+DNqQxMuA==


         zsaGyoc4KweQrOyjxiosqwi6VQbX/LMzRWcCZlyCSTE=     P7gpckkaNjWz3U0tGnYOFQf5zXTxZLR+mQRE53S0Ywg= Ooxn4sHhusYfP7ZM/jtkVx9G6+OPqY1oEgag7hHdfkoWqHCvve/zYE4SZmUVHN3oMdv6GxBLucWEQSiIgcHn714tQCwy0JYDrr6bHMy9Qx744G+Ceh1ezx0pkQbNKaQ6QiyLREh1EKxUMmeNs+nydzQtAW7F6ZVpA2EO5CmMvGVrfJa0Ls7wruP9zKFg7AqJw1slN67ggyuWwN6cCqj6U6wyqXQAx+qHNkdm+CPNorCkmWQaS3DsB2zhhJYCnKVcKd1ihbjk37raI5Y6FIo7+2kC9FLV2OWsosTvysqjiEtrt9HQRL2ktdCE9Vx4zL0+N2FcA9VNGrl3guLoG2v1Tg==   MIIFTjCCAzagAwIBAgIIfQt2pMT7UhAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwbTELMAkGA1UEBhMCU0UxGzAZBgNVBAoMElN3ZWRiYW5rIEFCIChwdWJsKTETMBEGA1UEBRMKNTAyMDE3Nzc1MzEsMCoGA1UEAwwjU3dlZGJhbmsgQ3VzdG9tZXIgQ0EzIHYxIGZvciBCYW5rSUQwHhcNMjExMDE2MjIwMDAwWhcNMjQxMDE3MjE1OTU5WjCBuDELMAkGA1UEBhMCU0UxGzAZBgNVBAoMElN3ZWRiYW5rIEFCIChwdWJsKTERMA8GA1UEBAwITFVOREJFUkcxDzANBgNVBCoMBk1BWVZPUjEVMBMGA1UEBRMMMTk0NzA1MDExNjQzMTcwNQYDVQQpDC4oMjExMDE3IDE5LjI0KSBNQVlWT1IgTFVOREJFUkcgLSBNb2JpbHQgQmFua0lEMRgwFgYDVQQDDA9NQVlWT1IgTFVOREJFUkcwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQDHWl5LrIgNNhlQ0VPZOx7cH1PvDw9ES+SljPocVdN1iInU3DtSGx5y5sis1q5BeMEh66C1LvGwZu774zmuurgMMwOWsciYOXXg4v9Y0Vlqv7E5WUV2p/0R7yq+T0lz86HfJ4vZYeXhM/aum1s1FFbgOurFxts65WH4PfSXFGcEWIZtVktdJB02q06YQHMSyGHYKUctNypILwRSn/u2Qbu4YFZJFwXJVfNCO5fiws67dPpYy9cVZeopzkxIgdPIE6h+eDhlxiWdROJPbZmgdew/+omDHPXPG+QAM86A600jUU7JQOlgIc5eX5mUGTxP3E5ApQz1e4K7+I2qnfi151fLAgMBAAGjgaUwgaIwOwYIKwYBBQUHAQEELzAtMCsGCCsGAQUFBzABhh9odHRwOi8vb2NzcC5yZXZvY2F0aW9uc3RhdHVzLnNlMBMGA1UdIAQMMAowCAYGKoVwTgEFMA4GA1UdDwEB/wQEAwIGQDAfBgNVHSMEGDAWgBR3pAjWrr10I/gDw9fZXmj4IG3CMjAdBgNVHQ4EFgQUSRv1hJoLHz51Zx6T0QzKKjxKc4YwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBALLa599XDQZcZ7uVFYwV1Wuk23mSkXUihCnyUKpWREbBDmwas8H/2GhM0udCfdzBQ8BaurEr0YyQbOMIwgphf3t/IdDYMr51bO1xaeKuyyJo0BeO/szr3s+C9j/de0/WNPaxPP+cqcdSd71tW7BiD8oEUzHKdf20HHbQI2v/MYI2rZoZ+1SBYTv8lXvRxc7wWnF9EX3Pls0qLnz3cftI0r61EAkNsGqwHHuQQByF+2/1WKBxryWsGGzAz2N114yT11Qn4kGpUZim6+rxYAMyqttj/ezxpuqC2dl4Mz1XrQc98AAd1p8epqFSmn/uxYqmpQG6ZXclySZuEilH8ZB/FFxWQNrMIcTsvDQo79TBwlF3mHNOFAmawXkrezOUErhznEuVkBhjNDlcaKSzM9D+QDk0QIepYvGDHAhrSJIzrQh1gYdd+dT1XSoBxGzsVAL3gv68hIbQxbnXA7sLnbXmtyudz7ZpPxA55E7+55ckYexWt0Rp/+s9oY5VEUcrBrGCmrQj+Y3d9CFbDLgHMtqvq2Uwa7ji+X0urCnnhSrLSLwrxxE/vXP8CcWJ0vLeXoUtDJRT9dt94V4Jv01bfpsDWlYn2yBIvyJj66/kMa2b3D6yzxzGVhxTAxfYma87Pg89Vwif32wOu4Hj+Ke9eQoP8w9ujkgMBrxnFlc2XQIEdnzK MIIFyjCCA7KgAwIBAgIINmRfTwvws2EwDQYJKoZIhvcNAQENBQAwYzELMAkGA1UEBhMCU0UxGzAZBgNVBAoMElN3ZWRiYW5rIEFCIChwdWJsKTETMBEGA1UEBRMKNTAyMDE3Nzc1MzEiMCAGA1UEAwwZU3dlZGJhbmsgQ0EgdjEgZm9yIEJhbmtJRDAeFw0xMjEyMTMwOTE4MDFaFw0zNDEyMDEwOTE4MDFaMG0xCzAJBgNVBAYTAlNFMRswGQYDVQQKDBJTd2VkYmFuayBBQiAocHVibCkxEzARBgNVBAUTCjUwMjAxNzc3NTMxLDAqBgNVBAMMI1N3ZWRiYW5rIEN1c3RvbWVyIENBMyB2MSBmb3IgQmFua0lEMIICIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKCAgEAxXQZvf3/gUdIONdfDQuB1p4F0ySq2JNVss/MVMV6jqtri8l3AyL/1mA4WRleN7tkckFoTikMYJa76gluLRff3H6CCNJ8XWxYhylYg8swAtgqLwf7/K4oPzDkr4OPHYphw0N7nmu2lhBRAwnWvh6nawnZJ8JJuUzZsuqAUfR2iTFe4uRJJfY3vnm0tQYAuNrSkbjSQeYomz7xEqJ32oCE6n8TFuDx3tL3ELHMX19hnO+kkr1UYdlQHkL/s4Hr6hQmP4/gRwn1tCsxgW8xj6a2fkCqCuDoXk+e6cnzg9JVBYR0Uxdv/ps3m8e8FTKHohG8GYm5nAA1zvXF+mg9mlgXHpa6AYecv+aMlbv1kp4g8ksS30AUcUhnMWL/bvy41MsCOSGtvOf/dU9PkRq9pqnodEy991MKMqLSvpXqAjwdv6zNNhTHXPuKiO9y5nLvPQntaJFv/eieMQLvTMMJG7SOYisGBQ2m/2a3eIrEmhWwf6cwD2tUHcGO8CzEsNgeF53pxgNsL5qNR8ZL5fyQUy7Ugg0lThJAdYi2z7n1yHtoFgTI7c6X22enlSj08xyRntgy3N4gA8UCw5H7DPfbCeOkA/8aqW5kr2hB9Axc5XRiFteNllTp/a5LuzipJ9K4IBREN46nV+3VHJYJYAr0ms2nUvw8ZgVOBKENUDXG+Z7Lr+kCAwEAAaN4MHYwHQYDVR0OBBYEFHekCNauvXQj+APD19leaPggbcIyMA8GA1UdEwEB/wQFMAMBAf8wHwYDVR0jBBgwFoAUeD1BKGM417KFRrjY+hzI5KTd2sMwEwYDVR0gBAwwCjAIBgYqhXBOAQUwDgYDVR0PAQH/BAQDAgEGMA0GCSqGSIb3DQEBDQUAA4ICAQBLYRZA202lrfXwTTHWoOz7ZxTiavSI23aRYEg7p7X3DoHWmB4NLgtu8wUBpd9QfBw6dc77ue7YBH4PGkl5jFQ760LK4CoQ6BiYGNlQHAuHY/vpc1buAr7VdnDSae3HmM63gjVJGK+KQGd0PHqO6vX1hDPx0RtWmf5OjAPCO03CpvE5f5vmeV1c1tYU8W4jqVN13sifUkLHm5bJPycp3sKEt3IZ1NKW6dxnk9XFLadukF4JC8VzZ3jOq0FEENDVGXfFFn2Pwcnyyh79Hk0wR8qOS9ZR8a8QM/082J7g6HcBbnBV0amaKuJcqJT1l9++H9fNaOhkhGrXlUSzvm5g5RbcWQR8+RNF37sxO07qqiSne3U2UmkeZ9lX2KbxhNmJZ2+XfiLG37aRTlONMEqxszdCtkhwJSfRqSke+OMpBuLfiqjMMppBUBCuDQPeQ+hLrR0hw/uvinM76+T3M0Y2+T3KRl+TXoN8gtv0mMOeWq9LTHvolge2ET2+q3tpJMAdFGq5bsBG9wHCah6YdjHILHTdMSOHbcMgPCB3j5BBntQL7rsjpcDzaDEOPnjFbVpb1b53U5DMovgPuZ3868PHihGDjC+2cPf9ikVy7vabi6/1FSo31h2WLUf4au+OdR7u+qveFcAGyLcAT2wqrytP5FZJBFjCoN8W2aUQb+8K35/RVA== MIIFwDCCA6igAwIBAgIIA7sLQTEhzuowDQYJKoZIhvcNAQENBQAwYzEkMCIGA1UECgwbRmluYW5zaWVsbCBJRC1UZWtuaWsgQklEIEFCMR8wHQYDVQQLDBZCYW5rSUQgTWVtYmVyIEJhbmtzIENBMRowGAYDVQQDDBFCYW5rSUQgUm9vdCBDQSB2MTAeFw0xMjEyMDcxMjMyMzZaFw0zNDEyMzExMjMyMzZaMGMxCzAJBgNVBAYTAlNFMRswGQYDVQQKDBJTd2VkYmFuayBBQiAocHVibCkxEzARBgNVBAUTCjUwMjAxNzc3NTMxIjAgBgNVBAMMGVN3ZWRiYW5rIENBIHYxIGZvciBCYW5rSUQwggIiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4ICDwAwggIKAoICAQDanSe+brJr2kv/upfVQ7epGyABX17jcSydbhYVQXaGsNFb81FBJ+apxU9/1aJYcB+HiDD1rz2HtpRZEzLlTrB5By+9lAfaK1dwidPgS4LZrsP/tdvSS25rGAmsA3HiuX2QJIP8zj0kH3LX37fgdd338xpxVenpHUq5DmrQO+dfNOBSQGSDJMRpjqNxE5YyddDYJpUc10yXZ6mbDxBohhHYyduQKV1YMzTppwLmaTKAUuG9p3JgfGfUyCz/gsTFVoa5lVUTGTQzLI8eEX7GaeigXwRUsGLpaKQQ+l56wagrOKsSqYh3SbVE+MSk2p32Nle1hj/XYECtUMxnVWWkpQQD9dcTZxMXFK770waj7+kAbKP2j6iP3aHimZqjpEkQ2LBWW9R+VKuACmJfTW/npZk2VzIxDHCCHq8t1cwuTTS0vgLoFgXIphyhWIcQeT6aLNmT0ePBHccpMuR6PoGxHeW1S4LSOAxFA0C2KC6zyIQv20WPptToc3eDU9267xJM5MO81FpwuE6bgRLg5/zu5jxef/CMJfRc79cRHhWMXVvFmFNEFuLdWiUwvBZjQopryi+oKvxO2x4SyR99EpIEZkef1y2KZgq+8PYY2Y/M2wkUY+HJwzhwueznvzr2NIWY2fsS9pzvADofEw3SxdseMv6HOl1rYtV45RkqEy1nsFjWLQIDAQABo3gwdjAdBgNVHQ4EFgQUeD1BKGM417KFRrjY+hzI5KTd2sMwDwYDVR0TAQH/BAUwAwEB/zAfBgNVHSMEGDAWgBRnirqy6kgcevU7aDcncgbrkWPLUzATBgNVHSAEDDAKMAgGBiqFcE4BATAOBgNVHQ8BAf8EBAMCAQYwDQYJKoZIhvcNAQENBQADggIBAAY3c6oDd/QuDjcPAmk/hxt8eYyMEzgS4MUBDFAEaIM4657EKEp0xU6JxIFpoF5/RdyW//jvViqA3rbUWYnoACz09oiCQgjnaZJgHDOQ+t6g+kV2VnEJGGo/UD6xcnJCFmdkEKwxg4nj/kb1VRtPjZiwAKo1aR1CjVSi9KEAUinQzW3HMnxCX9sc9Zi8xEfrBSVkh2hU6YJ3iMb8UTGWuG22DRByd34SMCI2cQOYXVz2Md5jzKwMMrKXijBXHmMSThFlPnGcRvhqCv327Wk1SXPO5z2kZJEH57tTMj6E01HaFgCsgajzaNnZ8jAE4JMHqleA2VWcHAXj8mrHHGUVlLz7W6RGAxyspOCxtJxI1AQMIPXdhZBB1x4poiGuDV8MI7CFgwand+1lmm7kmjgYnPRKNuGKO5CtOFfvl653aktEcUbRSiw9/uemo5NI4PX4sWzUm3/aDokSOGaTfRO8pbmjNBSimWE245D4/GsCrGuP6E2MvkUixSOATxx7casPqkllVO6zyLRWrS7zhAxQoxR8NqCnRQoUoa93O5tgsi1BcSenhrtSaCi3fvVmY+6VHNb8HQi/lGnzTtX3gVIuDHqW/j2q9k2Kt8jyqxuHPIG+Iqlls2lSaGp0Op3KXQYcb8b+1MgGtMhezsrjZNFLDqvhJAJ2zV1rlguS9WBWp+qW   SW50eWdhbmRlIG9jaCBzYW10eWNrZQoKTWVkIG1pbiBzaWduYXR1ciBnb2Rrw6RubmVyIGphZyBpbm5laMOlbGxldCBvY2ggYWxsYSBkYXR1bSBpIGbDtmxqYW5kZSBkb2t1bWVudCwgc29tIGlkZW50aWZpZXJhcyBhdiBlbiBkb2t1bWVudG55Y2tlbCBvY2ggc2l0dCBrcnlwdG9ncmFmaXNrYSBoYXNodsOkcmRlLgoKSmFnIGdvZGvDpG5uZXIgYXR0IG1pdHQgZnVsbHN0w6RuZGlnYSBuYW1uLCBtaW4gSVAtYWRyZXNzIG9jaCBtaXR0IG9mZmVudGxpZ2EgY2VydGlmaWthdCBzcGFyYXMgb2NoIGxhZ3JhcyBkaWdpdGFsdCBpIHN5ZnRlIGF0dCBiZXZpc2Egc2lnbmF0dXJlbnMgZ2lsdGlnaGV0LgpJbmZvcm1hdGlvbmVuIGluYsOkZGRhcyBpIHNpZ25hdHVyZW4gb2NoIGtvbW1lciBhdHQgZmlubmFzIHRpbGxnw6RuZ2xpZyBmw7ZyIGFsbGEgc29tIGhhciDDpXRrb21zdCB0aWxsIGRldCBzaWduZXJhZGUgbWF0ZXJpYWxldC4KCk1lZCBtaW4gc2lnbmF0dXIgZ29ka8Okbm5lciBqYWcgZGV0IHNsdXRhbnbDpG5kYXJhdnRhbCAoRVVMQSkgc29tIGfDpGxsZXIgdmlkIHRpZGVuIGbDtnIgYW52w6RuZG5pbmdlbiBhdiBQZW5uZW8gRGlnaXRhbCBzaWduZXJpbmdzcGxhdHRmb3JtOiBodHRwczovL3Blbm5lby5jb20vZXVsYQpEb2t1bWVudCBzaWduZXJhcwoKClJldmlzb3Jlcm5hcyBiZWTDtm1uaW5nIGF2IGRlbMOlcnNyYXBwb3J0IDIwMjIKCkphZyBzaWduZXJhciBkb2t1bWVudGV0ICJSZXZpc29yZXJuYXMgYmVkw7ZtbmluZyBhdiBkZWzDpXJzcmFwcG9ydCAyMDIyIiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgLSAgc29tIHVuZGVydGVja25hcmUgMQogICAgCkRva3VtZW50bnlja2VsOiBFWVlRWC1TWkNHNS1XQUZDSS1INjRIQi1EVzBGTi1LMUhNQgoKRG9rdW1lbnRldHMga3J5cHRvZ3JhZmlza2EgaGFzaHbDpHJkZSBTSEEtMjU2OiA0Nzg1MThiMDA3MWFmZmMzYWZjMDJlM2QwZTM3NjE1MWE4ODNmMGVjNzcyMDkyYmFkNTMxYjJhNDA0YWNkMDhjCg== eyJzaWduaW5nUmVxdWVzdElkIjoiMTQ1OTM4MjciLCJkb2N1bWVudF9kaWdlc3RzIjoiW3tcImtleVwiOlwiRVlZUVgtU1pDRzUtV0FGQ0ktSDY0SEItRFcwRk4tSzFITUJcIixcImRpZ2VzdFwiOlwiNDc4NTE4YjAwNzFhZmZjM2FmYzAyZTNkMGUzNzYxNTFhODgzZjBlYzc3MjA5MmJhZDUzMWIyYTQwNGFjZDA4Y1wiLFwiYWxnb3JpdGhtXCI6XCJzaGEtMjU2XCJ9XSJ9  Y249UGVubmVvIEFwUyxuYW1lPVBlbm5lbyxzZXJpYWxOdW1iZXI9NTE2NDEwNTIzMCxvPVN3ZWRiYW5rIEFCIChwdWJsKSxjPVNF BAvIbtik/SNK2ZJUe5K+1uyNHAg= UGVubmVv  Signing Ny4yOS4w   QU5EUk9JRA== MTI= uv/QQdTwIBYkEaz/bGv7qu0wJTM= 0 cs1   CertificatePolicies 1.2.752.78.1.5 pw token-not-used       MIIHXAoBAKCCB1UwggdRBgkrBgEFBQcwAQEEggdCMIIHPjCCAR+hfDB6MQswCQYDVQQGEwJTRTEbMBkGA1UECgwSU3dlZGJhbmsgQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMTc3NzUzMTkwNwYDVQQDDDBTd2VkYmFuayBDdXN0b21lciBDQTMgdjEgZm9yIEJhbmtJRCBPQ1NQIFNpZ25pbmcYDzIwMjIxMDExMTUyNTEyWjBYMFYwQTAJBgUrDgMCGgUABBTaHcRc6oZJylJO+e3rt+UyJtpuqAQUd6QI1q69dCP4A8PX2V5o+CBtwjICCH0LdqTE+1IQgAAYDzIwMjIxMDExMTUyNTEyWqE0MDIwMAYJKwYBBQUHMAECAQH/BCDq1aIz7Jwep7ZOgLsDrTGmBDMd1Hj/N6X6vNgxXIngAzANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEAtU4t2k2pfRxwq5q9dk455RKLZ71WejiZfDbcZkFviFoUUGLg8VZYCVjqaABBtv65oax9Fx/TjrZDLyHduqIFd+AuNHKZ4NkPSGbKFHdPELuBAyeacJJcJ1DdryCw3mKCLNaervYZ373LhenVvmFU9//hOKUQkU+ljzn74pkWYcdCqFDT1U+DF67CbaD8gOYFchuJ1BymBluevH2JITDi2JbSQATPPd15bc3hQG4AHZEvyoNr4ynJUJoCDEIW+nDM5cGoDEOX8r7shwzOHAeHmkDBvR+OO8BUbFWiiCLFB66Le1vn5A7kuahsSjqY0fblYFR0WJuLNhtYKZClT7VJGqCCBQMwggT/MIIE+zCCAuOgAwIBAgIIDcUE/0BodzEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwbTELMAkGA1UEBhMCU0UxGzAZBgNVBAoMElN3ZWRiYW5rIEFCIChwdWJsKTETMBEGA1UEBRMKNTAyMDE3Nzc1MzEsMCoGA1UEAwwjU3dlZGJhbmsgQ3VzdG9tZXIgQ0EzIHYxIGZvciBCYW5rSUQwHhcNMjIxMDAyMjIwMDAwWhcNMjMwNDAzMjE1OTU5WjB6MQswCQYDVQQGEwJTRTEbMBkGA1UECgwSU3dlZGJhbmsgQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMTc3NzUzMTkwNwYDVQQDDDBTd2VkYmFuayBDdXN0b21lciBDQTMgdjEgZm9yIEJhbmtJRCBPQ1NQIFNpZ25pbmcwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQDCWRnDc9v4YqUB7AaYoLfx+lwf7Evci2HdNDGoqqpyT4+o7t+tpGkz2nUzgamHMyVmbykzivfORevE58Uh8SEnZCRsTi/PW3NsMTllBl4//chCjkNlpRGblT51iwHP9x75ir5WEs4GyyIRrOqky8C52PQy61GdTn2oprU6Wu6/zZMIj6KVUBuYkvHB2Is35LvY7VdWlIyh8vfXYkYapB209hE+248gQWsqGCrITZbhS7RoRTseB2Gqn3NCuro1uSkb07fP0QwA/aPNJX9FCa/11vi6JKqqEiwI3q9ojiJ2RAynp8ipPNvn8AovWCJ3Z/+2FYiAs2tsoH/2SIg1MKjdAgMBAAGjgZEwgY4wEwYDVR0gBAwwCjAIBgYqhXBOAQEwFgYDVR0lAQH/BAwwCgYIKwYBBQUHAwkwDgYDVR0PAQH/BAQDAgZAMA8GCSsGAQUFBzABBQQCBQAwHwYDVR0jBBgwFoAUd6QI1q69dCP4A8PX2V5o+CBtwjIwHQYDVR0OBBYEFEqX2vsB/Oh2kmfJPl1ON6+tNuwbMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQA9Bj3cuCmmqLFyXn91zCjNVMjzjtnZlS1jc34kgNrwO1r2W9Dp9jMRZtHpGX3my+/7vr3jylB3qdX0OQupEqyBr6GsFfcojpIKIhs/D47cYAQMkmQfctV03UuebM/SAgGZR/yIvlQLiC52x58trWiN63AeVBopljHG4I+mLw1flBRu/1LjRRG7I1gmhXcZmodRQOEEF8okCrLqIzTZv4/Y+fs7TdigSfMeVQpdieGr9f1nMdRndcpgBmUErS+0PUoUTzBGYIKbnPSKWUv/9RJPAkJugf8kNKLyNwHHvbi+dibNC9JwyJiWL7S8QHwDe48b/clDl107GgIVMgEStGSNKK4ns4blinpJs8PoIR49cgR61sYuAPub+gaf1dimhc3qlqKWTYBDOLS9+d3ugyWw7gKDxygbalTsR4kERDO/jEKmg6wPmaM77Coh5ugpW1xAUBonrma3n8cdwEN35izPAwB45DEKc09E8p00l8Wl9O5Mi28feOMSF/QF6O6MFGtkgP90QpF+70BoVm1Ns5hQsJEmfyRPNFhvUL+SdzVc6pYOQWO5vvm1B86suZn3JmCbJG2pB9AQC5uvGL1v7IRZ177aD50gq7eBCIlgw1kP8to3rNXx8JQTAxmGMe7p1ffRR6ZC8/jAfENyEY7x99Qe+p4pY/s1Dn6M0IX8Juqb5A==    MIIQoQYJKoZIhvcNAQcCoIIQkjCCEI4CAQMxDzANBglghkgBZQMEAgEFADCBmQYLKoZIhvcNAQkQAQSggYkEgYYwgYMCAQEGBgQAj2cBATAxMA0GCWCGSAFlAwQCAQUABCApbxXnHIVEyVO3V6atZaeQe7h4PHPh+nirAWtVJNV6MAIIdLAoVZITzZkYDzIwMjIxMDExMTUyNTEzWjADAgEBAgYBg8emYCShGzAZBggrBgEFBQcBAwQNMAswCQYHBACBl14BAaCCDF0wggXUMIIDvKADAgECAggP73DIPImPzDANBgkqhkiG9w0BAQsFADCBpzELMAkGA1UEBhMCSVQxGjAYBgNVBGEMEVZBVElULTAyNzgwNDgwOTY0MRwwGgYDVQQKDBNJbnRlc2kgR3JvdXAgUy5wLkEuMSkwJwYDVQQLDCBRdWFsaWZpZWQgVHJ1c3QgU2VydmljZSBQcm92aWRlcjEzMDEGA1UEAwwqSW50ZXNpIEdyb3VwIEVVIFF1YWxpZmllZCBUaW1lLVN0YW1wIENBIEcyMB4XDTIyMDgyMjA4MTIyOFoXDTMzMTEyMjA4MTIyOFowYzElMCMGA1UEAwwcVGltZS1TdGFtcGluZyBBdXRob3JpdHkgVFNVMTEPMA0GA1UEBRMGMjAyMi0zMRwwGgYDVQQKDBNJbnRlc2kgR3JvdXAgUy5wLkEuMQswCQYDVQQGEwJJVDCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAM0cF8bMCFnGuHuCKI6Bst+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/dUxtx9OtXg1ObzAgBY7A5d5cmRq4cEyUCtqEynjl6w0ExQb66YtoxggN5MIIDdQIBATCBtDCBpzELMAkGA1UEBhMCSVQxGjAYBgNVBGEMEVZBVElULTAyNzgwNDgwOTY0MRwwGgYDVQQKDBNJbnRlc2kgR3JvdXAgUy5wLkEuMSkwJwYDVQQLDCBRdWFsaWZpZWQgVHJ1c3QgU2VydmljZSBQcm92aWRlcjEzMDEGA1UEAwwqSW50ZXNpIEdyb3VwIEVVIFF1YWxpZmllZCBUaW1lLVN0YW1wIENBIEcyAggP73DIPImPzDANBglghkgBZQMEAgEFAKCCAZUwGgYJKoZIhvcNAQkDMQ0GCyqGSIb3DQEJEAEEMBwGCSqGSIb3DQEJBTEPFw0yMjEwMTExNTI1MTNaMC0GCSqGSIb3DQEJNDEgMB4wDQYJYIZIAWUDBAIBBQChDQYJKoZIhvcNAQEBBQAwLwYJKoZIhvcNAQkEMSIEIK6W/TxZ6i/NLFCcajdRD8DK5WlQziudhRsmJ1usqrN3MIH4BgsqhkiG9w0BCRACLzGB6DCB5TCB4jCB3wQgukVzTzkivtsuhLleTRFIc4Mt13JBUniGKLOOdWI6xnIwgbowga2kgaowgacxCzAJBgNVBAYTAklUMRowGAYDVQRhDBFWQVRJVC0wMjc4MDQ4MDk2NDEcMBoGA1UECgwTSW50ZXNpIEdyb3VwIFMucC5BLjEpMCcGA1UECwwgUXVhbGlmaWVkIFRydXN0IFNlcnZpY2UgUHJvdmlkZXIxMzAxBgNVBAMMKkludGVzaSBHcm91cCBFVSBRdWFsaWZpZWQgVGltZS1TdGFtcCBDQSBHMgIID+9wyDyJj8wwDQYJKoZIhvcNAQEBBQAEggEAgHrV/NG0SqS7WevdZUqORcERiVfou9uAHCNO4wp64wBX27/IA9UhYbNnKcbwjcr8PCPKe3h3q/4s4nuDu9XMCFfhVANDN4mwdHiiWWQ8l7ElQQ8odqWcXcRIFJULc1hvuqjKuhl/eKwDOKnqzL1Iz9YK6W3547SJ8FSsIb/mfUYkfeIRV2x+5LYnYa/IhzD0/5SLnoFXHmftgecN4RBXFKZSkEJSZKDZbAdD6tK6QXcaQh5ca6EME2d04zik5V++S4r3IZrDpBP9USp4TkaqyPE/DKwFhkuDsTue2E/Grc5mPReOprd8DavS+bhDVhAKmue+O+LZffZryzjM/LxgKQ==

		2022-10-12T09:41:25+0000
	Original document certified by Penneo




