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Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress 
Kommunstyrelseförvaltningen
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
Fax 0479-52 82 97
E-post kommun@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809

Morgonfika kommer att serveras 9.45, lunchen kommer ske på eget bevåg, lättare fika 
kommer att serveras under eftermiddagen

Kommunstyrelsen 
Tid: Onsdag den 8 september 2021, klockan 10:00 

Plats: Sammanträdesrum Osby och Microsoft Teams

Ärende

1 Upprop och protokollets justering, kl. 10.00 – 10.05

2 Godkännande av dagordning, kl. 10.00 – 10.05

3 Sekretess - Umgängesbegränsning enligt 14 § LVU, ärende 6611, kl. 10.05 – 10.20, 1:e 
socialsekreterare Lisa Widbom (Handlingarna delas ut på plats)

4 Anmälningar, kl. 10.20 – 10.25

5 Anmälning av delegationsbeslut, kl. 10.20 – 10.25

6 Information, kl. 10.25 – 10.45

- Information från kommundirektör Petra Gummeson och förvaltningschef arbete- och 
välfärdsförvaltningen Emma Frostensson

7 Budget och finansiella mål 2022 och flerårsplan 2023 - 2024, kl. 10.45 – 12.00, 
ekonomichef Gunnar Elvingsson

8 Driftramar, budget 2022, kl. 10.45 – 12.00, ekonomichef Gunnar Elvingsson

9 Investeringsbudget 2022, kl. 10.45 – 12.00, ekonomichef Gunnar Elvingsson

10 Övergripande regler för ekonomistyrning, budget 2022, kl. 10.45 – 12.00, ekonomichef 
Gunnar Elvingsson

11 Kommunal skattesats för år 2022, kl. 10.45 – 12.00, ekonomichef Gunnar Elvingsson

LUNCH 12.00 – 13.00

http://www.osby.se/
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12 Genomlysning av gymnasieskolan verksamhet, kl. 13.00 – 14.30, Mona Fridell och 
Annika Hellewell SKR

13 Motion - Anläggande av yta för att gynna pollinatörer på det gamla koloniområdet, kl. 
14.30 – 14.40

14 Ansökan om medfinansiering - Leader Skåne Ess, kl. 14.30 – 14.40, administrativ chef 
Johanna Lindhe

15 IT kommuner i Skåne Aktiebolag; breddat ägande och nya styrdokument, kl. 14.30 – 
14.40, administrativ chef Johanna Lindhe

16 Svar från ägarna angående försäljning av fastigheten Osby Lönsboda 51:91 
(vårdboendet Soldalen Lönsboda), kl. 14.40 – 14.45

17 Sammanträdesplan för kommunstyrelsen 2022, kl. 14.45 – 14.55

18 Kommunalt partistöd 2022 samt redovisning av kommunalt partistöd 2020, kl. 14.55 – 
15.05

Paus 15.05 – 15.15

19 Parkeringsnorm för Osby centrum, kl. 15.15 – 15.30, förvaltningschef Mathias 
Karlsson

20 Återrapportering av kommunstyrelsens beslut för perioden 2021-01-01 - 2021-06-30, kl. 
15.30 – 15.40

21 Återrapportering av kommunfullmäktiges beslut för perioden 2021-01-01 - 2021-06-30, 
kl.15.30 – 15.40

22 Begäran om entledigande som ledamot i Lekoseums stiftelse - Jan Nilsson (S), kl. 15.40 
– 15.55

23 Val av ledamot och ersättare i Rådet för personer med funktionsvariationer efter Kurth 
Stenberg (S) och Oddbjörn Aasvold (M), kl. 15.40 – 15.55

24 Val av ledamot och ersättare i kommunala pensionärsrådet efter Kurth Stenberg (S) och 
Oddbjörn Aasvold (M), kl. 15.40 – 15.55

25 Val av förtroendevalda till arbete med arvodes- och organisationsfrågor, kl. 15.40 – 
15.55
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Niklas Larsson Robin Skoglund 

Ordförande Sekreterare
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Sveriges Kommuner och Regioner 
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
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 Kommunstyrelserna 
Regionstyrelserna 
 

 
 

Meddelande från styrelsen -  Förbundsavgift år 2022 till 
Sveriges Kommuner och Regioner 
 
Ärendenr: 21/00659 

Förbundsstyrelsens beslut 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid sammanträde 2021-
06-18 beslutat  
 
att fastställa avgiftssatsen till 0,1137 promille till Sveriges Kommuner och Regioner 
att även år 2022 ge en rabatt på 10 procent till kommuner med fler än 200 000 
invånare och till regioner med fler än 1 000 000 invånare 
att kommunicera ut beslutet till Kommunstyrelserna och Regionstyrelserna 

Bakgrund 
Efter tre år med sänkt promillesats mellan åren 2015-2017 lämnades promillesatsen 
oförändrad under 2018-2019. År 2020 beslutade förbundet att ändra linje och lämna 
förbundsavgiften oförändrad i kronor. Samma princip gällde 2021. För år 2022 
föreslår kansliet att promillesatsen fastställs till 0,1137, vilket innebär att 
förbundsavgiften blir 531 mkr, d.v.s. en ökning med 9 mkr jämfört med 2021.  

Förbundsavgift redovisad per medlem i bilaga 1. 

 

Sveriges Kommuner och Regioner 
 

 
Anders Knape 
Ordförande 

mailto:info@skl.se


Förslag till förbundsavgift 2022, per medlem

Avgift 2022, kronor

Medelskattekraft 2021 fastställd 233 600

Befolkning riket 2020 10 378 483

Avgiftssats promille 0,1137

Region Avgift 2022, kronor

Stockholm 57 175 000

Uppsala 10 307 000

Södermanland 7 950 000

Östergötland 12 411 000

Jönköping 9 693 000

Kronoberg 5 372 000

Kalmar 6 535 000

Gotlands kommun

Blekinge 4 229 000

Skåne 33 201 000

Halland 8 936 000

Västra Götalands 41 458 000

Värmland 7 514 000

Örebro 8 120 000

Västmanland 7 363 000

Dalarna 7 641 000

Gävleborg 7 640 000

Västernorrland 6 498 000

Jämtland 3 481 000

Västerbotten 7 257 000

Norrbotten 6 631 000

Kommun Avgift 2022, kronor

Upplands Väsby 1 253 000

Vallentuna 906 000

Österåker 1 237 000

Värmdö 1 206 000

Järfälla 2 152 000

Ekerö 767 000

Huddinge 3 003 000

Botkyrka 2 519 000

Salem 448 000

Haninge 2 480 000

Tyresö 1 291 000

Upplands-Bro 799 000

Nykvarn 298 000

Täby 1 929 000

Danderyd 868 000

Sollentuna 1 964 000

Stockholm 23 369 000

Södertälje 2 656 000



Nacka 2 820 000

Sundbyberg 1 399 000

Solna 2 212 000

Lidingö 1 275 000

Vaxholm 315 000

Norrtälje 1 688 000

Sigtuna 1 311 000

Nynäshamn 765 000

Håbo 583 000

Älvkarleby 253 000

Knivsta 507 000

Heby 373 000

Tierp 567 000

Uppsala 5 588 000

Enköping 1 226 000

Östhammar 590 000

Vingåker 243 000

Gnesta 302 000

Nyköping 1 516 000

Oxelösund 318 000

Flen 437 000

Katrineholm 924 000

Eskilstuna 2 844 000

Strängnäs 987 000

Trosa 378 000

Ödeshög 141 000

Ydre 99 000

Kinda 266 000

Boxholm 145 000

Åtvidaberg 303 000

Finspång 579 000

Valdemarsvik 205 000

Linköping 4 376 000

Norrköping 3 812 000

Söderköping 388 000

Motala 1 159 000

Vadstena 198 000

Mjölby 741 000

Aneby 181 000

Gnosjö 255 000

Mullsjö 195 000

Habo 334 000

Gislaved 787 000

Vaggeryd 385 000

Jönköping 3 784 000

Nässjö 838 000

Värnamo 917 000

Sävsjö 311 000

Vetlanda 730 000

Eksjö 473 000



Tranås 502 000

Uppvidinge 252 000

Lessebo 230 000

Tingsryd 329 000

Alvesta 537 000

Älmhult 475 000

Markaryd 275 000

Växjö 2 518 000

Ljungby 755 000

Högsby 153 000

Torsås 190 000

Mörbylånga 410 000

Hultsfred 376 000

Mönsterås 354 000

Emmaboda 249 000

Kalmar 1 869 000

Nybro 538 000

Oskarshamn 720 000

Västervik 972 000

Vimmerby 416 000

Borgholm 288 000

Gotland 3 190 000

Olofström 354 000

Karlskrona 1 769 000

Ronneby 781 000

Karlshamn 861 000

Sölvesborg 463 000

Svalöv 379 000

Staffanstorp 687 000

Burlöv 510 000

Vellinge 980 000

Östra Göinge 398 000

Örkelljunga 277 000

Bjuv 416 000

Kävlinge 852 000

Lomma 662 000

Svedala 603 000

Skurup 426 000

Sjöbo 515 000

Hörby 417 000

Höör 445 000

Tomelilla 363 000

Bromölla 339 000

Osby 351 000

Perstorp 199 000

Klippan 470 000

Åstorp 426 000

Båstad 408 000

Malmö 8 313 000

Lund 3 348 000



Landskrona 1 230 000

Helsingborg 3 965 000

Höganäs 720 000

Eslöv 905 000

Ystad 821 000

Trelleborg 1 218 000

Kristianstad 2 290 000

Simrishamn 511 000

Ängelholm 1 139 000

Hässleholm 1 383 000

Hylte 284 000

Halmstad 2 754 000

Laholm 690 000

Falkenberg 1 222 000

Varberg 1 734 000

Kungsbacka 2 254 000

Härryda 1 014 000

Partille 1 049 000

Öckerö 344 000

Stenungsund 717 000

Tjörn 429 000

Orust 405 000

Sotenäs 243 000

Munkedal 280 000

Tanum 343 000

Dals-Ed 127 000

Färgelanda 177 000

Ale 844 000

Lerum 1 140 000

Vårgårda 316 000

Bollebygd 252 000

Grästorp 152 000

Essunga 151 000

Karlsborg 186 000

Gullspång 138 000

Tranemo 315 000

Bengtsfors 255 000

Mellerud 247 000

Lilla Edet 378 000

Mark 927 000

Svenljunga 285 000

Herrljunga 251 000

Vara 426 000

Götene 350 000

Tibro 299 000

Töreboda 246 000

Göteborg 13 940 000

Mölndal 1 859 000

Kungälv 1 248 000

Lysekil 383 000



Uddevalla 1 510 000

Strömstad 352 000

Vänersborg 1 052 000

Trollhättan 1 575 000

Alingsås 1 106 000

Borås 3 020 000

Ulricehamn 656 000

Åmål 330 000

Mariestad 652 000

Lidköping 1 072 000

Skara 497 000

Skövde 1 509 000

Hjo 246 000

Tidaholm 341 000

Falköping 884 000

Kil 321 000

Eda 227 000

Torsby 307 000

Storfors 106 000

Hammarö 443 000

Munkfors 99 000

Forshaga 305 000

Grums 240 000

Årjäng 266 000

Sunne 354 000

Karlstad 2 519 000

Kristinehamn 643 000

Filipstad 280 000

Hagfors 306 000

Arvika 689 000

Säffle 410 000

Lekeberg 224 000

Laxå 150 000

Hallsberg 425 000

Degerfors 256 000

Hällefors 183 000

Ljusnarsberg 125 000

Örebro 4 157 000

Kumla 580 000

Askersund 304 000

Karlskoga 804 000

Nora 284 000

Lindesberg 628 000

Skinnskatteberg 116 000

Surahammar 268 000

Kungsör 232 000

Hallstahammar 436 000

Norberg 152 000

Västerås 4 132 000

Sala 607 000



Fagersta 353 000

Köping 695 000

Arboga 372 000

Vansbro 181 000

Malung-Sälen 269 000

Gagnef 276 000

Leksand 419 000

Rättvik 293 000

Orsa 183 000

Älvdalen 187 000

Smedjebacken 288 000

Mora 544 000

Falun 1 581 000

Borlänge 1 393 000

Säter 296 000

Hedemora 410 000

Avesta 614 000

Ludvika 708 000

Ockelbo 156 000

Hofors 254 000

Ovanåker 310 000

Nordanstig 252 000

Ljusdal 502 000

Gävle 2 731 000

Sandviken 1 044 000

Söderhamn 679 000

Bollnäs 712 000

Hudiksvall 999 000

Ånge 246 000

Timrå 477 000

Härnösand 667 000

Sundsvall 2 641 000

Kramfors 481 000

Sollefteå 502 000

Örnsköldsvik 1 484 000

Ragunda 138 000

Bräcke 165 000

Krokom 399 000

Strömsund 305 000

Åre 318 000

Berg 189 000

Härjedalen 267 000

Östersund 1 700 000

Nordmaling 189 000

Bjurholm 63 000

Vindeln 145 000

Robertsfors 180 000

Norsjö 105 000

Malå 80 000

Storuman 155 000



Sorsele 65 000

Dorotea 67 000

Vännäs 239 000

Vilhelmina 174 000

Åsele 74 000

Umeå 3 459 000

Lycksele 327 000

Skellefteå 1 935 000

Arvidsjaur 163 000

Arjeplog 72 000

Jokkmokk 129 000

Överkalix 88 000

Kalix 419 000

Övertorneå 112 000

Pajala 159 000

Gällivare 464 000

Älvsbyn 214 000

Luleå 2 088 000

Piteå 1 120 000

Boden 746 000

Haparanda 255 000

Kiruna 602 000
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Klimatredovisning för 2020 

2021-05-04 

Inledning 

Redovisningen innehåller en avstämning mot några av de gällande klimat- och 

energimålen för Skåne. När Osby kommuns egen klimat- och energiplan är antagen 

kommer avstämning att ske även mot de kommunala målen. 

Nedan följer först en redovisning av läget för Osby kommun och de kommunala 
bolagen därefter redovisas det geografiska området. 

Förutom uppgifter för kommunkoncernens egen energianvändning har uppgifter 
hämtats från SCB energistatistik och den nationella emissionsdatabasen.  

 

Fossilbränslefri kommun 

Osby kommun anslöt sig 2013 till utmaningen om ett fossilbränslefritt Skåne 2020 

genom följande beslut” Klimatsamverkan Skånes utmaning 100% fossilbränslefritt 

antas som ett strävansmål” (Dnr 2013.ks1159). Både Osby kommun och Osbybostäder 

har sedan tidigare enligt beslut i klimatstrategin från 2008 ett uppdrag att arbeta för 

att fasa ut olja för uppvärmning.  

Effektivisering 

Mellan 2018 och 2020 minskade energianvändningen för kommunorganisationen med 

i genomsnitt 13 %, huvudsakligen av el och värme. Drivmedelsanvändningen för de 

egna fordonen låg på en stabil nivå. 

 

Effektivisering av gatu- och parkbelysning pågår; 2700 armaturer har bytts ut och 

resterande 700 byts under återstoden av 2021. 
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Andel fossilbränslefritt 

Här redovisas hur långt Osby kommun kommit i omställningen till fossilfri 

uppvärmning, elanvändning och transporter under åren 2018 – 2020. 

 

 

Under 2020 skedde avsevärda förbättringar båda avseende minskad oljeanvändning 

för uppvärmning och ökad andel förnybart i kommunens fordonsflotta. 

 

 

Oljeleveranserna minskade med 44 % (ca 40 m3) mellan 2019 och 2020. Avvecklingen 

av oljeuppvärmningen beräknas vara i stort sett klar under 2021. 
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Solelproduktion 

Under 2020 producerades ca 138 MWh el med solcellsanläggningar, varav de vid 

förskolorna sattes i drift under året. Elproduktionen uppgick 2020 till ca 1,6 % av 

kommunens behov. Grafen visar produktionen under 2020 vid kommunens tre 

anläggningar  

 

 

Transporter i kommunens verksamhet 

Fordonsflottan 

Kommunen har 151 motordrivna fordon, av dessa är 83 leasade och 68 ägda. 116 av 

dessa är personbilar och lätta lastbilar. Ungefär en tredjedel drivs med el eller HVO100 

enligt diagrammet: 
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21 elbilar finns sedan 2020 i flottan. Huvuddelen används av hälsa och 

välfärdsförvaltningen.  En stor av de ägda fordonen används av 

samhällsbyggnadsförvaltningen och tankas via egna tankanläggningar i Osby och 

Lönsboda med HVO 100 på bulk.  

 

Drivmedel 

Diagrammet nedan visar fördelningen mellan olika drivmedel under 2020. Andelen 

fossilbränslefritt ökade från 18 % 2019 till 44 % 2020 huvudsakligen beroende på att 

diesel på bulk för samhällsbyggnadsförvaltningens fordon ersattes med HVO100 under 

året. Under 2020 inleddes även infasningen av elbilar till kommunens verksamheter. 

 

 

 

Privatbil i tjänsten, tåg, flyg och buss 

Nedanstående tabell visar tjänsteresor (km) under 2019 och 2020. Här ser man tydligt 

pandemins påverkan. 

 2019 2020 Förändring 

Privatbil 173 205 114 210 -34% 

Fjärrtåg 132 769 41 090 -69% 

Flyg 170 780 2 208 -99% 

Skånetrafiken 68 486 34 365 -50% 

Summa km 545 240 191 873 -65% 

 

4%

65%

31%

0%

DRIVMEDEL 2020

Bensin Diesel HVO 100 El



 
 

5 
 

Privatbil i tjänst 

 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen har minskat antalet privatmil mest; ca 2 800 mil. 

 

HEL- OCH DELÄGDA BOLAG 

Osbybostäder 

Osbybostäder deltar i allmännyttans klimatinitiativ. Initiativets mål är att de 

allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och ha 30 procent 

lägre energianvändning räknat från år 2007. 

https://www.sverigesallmannytta.se/allmannyttans-klimatinitiativ/ 

I november 2019 sattes bergvärmeanläggningarna på Bergfast och Trapphuset i drift. 

Detta minskar oljeanvändningen med ca 50m3/år. Det innebär att Osbybostäders 

uppvärmning till 98,4 % är fossilbränslefri. I nuläget finns olja kvar på Soldalen som 

hyrs av kommunen. Huvudsaklig uppvärmning är luft/vatten värmepumpar. Oljan går 

in när pumparna inte orkar eller vid stillestånd på värmepumparna. Olja används som 

reserv/toppkraft.  Innan byggnadens framtida användning klarlagts kommer ingen 

förändring av uppvärmningen att ske.  
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Fjärrvärme i Osby AB 

Fjärrvärmeleveranserna ligger relativt stabilt kring 45 GWh/år. Tendensen är svagt 
ökande från 2006. Inom Osby tätort finns 387 abonnemang på fjärrvärme. Av dessa är 
200 villor, 95 flerbostadshus, 39 offentliga fastigheter, 28 industrier och 24 övriga. 
 
Nyckeltal för fjärrvärmen: 
Bränslemix i produktionen 2020  99,6 % förnybart  

Emissionsfaktor 2020:  0,005 kg CO2 ekv/kWh:  

 

 

 

Övrig energianvändning, exklusive flis och olja för värmeproduktion, fördelar sig på 

följande sätt: 
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Östra Göinge renhållningsaktiebolag (ÖGRAB) 

ÖGRAB har från och med 2020 övergått till helt fossilfritt drivmedel till fordon och 

arbetsmaskiner. 
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Skåne Blekinge vattentjänst (SBVT) 

 

 

 

GEOGRAFISKA OMRÅDET 

Koldioxidutsläpp  

Koldioxidutsläppen i Osby har minskat med 47 % mellan 1990 och 2018, 
huvudsakligen inom sektorerna el och fjärrvärme, egen uppvärmning och industri.  

 

 

Källa: Nationella emissionsdatabasen 
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Utsläppen från transporter och arbetsmaskiner har endast minskat med 6 respektive 8 
%. Fördelningen sektorsvis framgår tydligare här: 

 

Källa: Nationella emissionsdatabasen 

Av diagrammet framgår att hela 82 % av koldioxidutsläppen kommer från transporter 
och arbetsmaskiner. 11 % kommer från uppvärmning av bostäder och lokaler. 

 

Energianvändning  

Energianvändningen i Skåne ska 2030 vara minst 20 procent lägre än år 2005. Enligt 
SCB:s statistik är målet för Osby redan uppnått. 
 

 
Källa SCB: s energibalanser: https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-

amne/energi/energibalanser/kommunal-och-regional-energistatistik/ 
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2019 fördelades energianvändningen i Osby på följande sätt: 

 

Källa SCB: s energibalanser: https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-
amne/energi/energibalanser/kommunal-och-regional-energistatistik/ 

 
Energianvändningen i Skåne ska enligt det skånska målet år 2030 utgöras av minst 80 
procent förnybar energi. I Osby ligger andelen förnybart på ca 60 %. 

 
 

Lokal produktion av förnybar energi 

Den huvudsakliga potentialen för ny lokal elproduktion är utbyggnad av vindkraft och 
solelproduktion. 
 
Vattenkraft 
I Osby finns idag ett vattenkraftverk, Genastorp, som producerar ca 25 GWh/år. 
Dessutom finns ett mindre kraftverk i Sibbarp. 
 
Vindkraft 
I Osby finns idag inget producerande vindkraftverk. En vindbruksplan antogs av 
kommunfullmäktige 2014-04-28. Planen är ett tillägg till översiktsplanen för Osby 
kommun. 
https://www.osby.se/bygga-bo--miljo/stadsplanering/oversiktsplan/vindkraft.html 

Tre områden har pekats ut att ha goda förutsättningar för vindkraft, A-områden, se 

karta. Det ena söder om Sjöalt, det andra mellan Boarp och Torup och det tredje 

mellan Liasjön och Gråshultasjön. Fyra områden har därtill pekats ut som lämpliga för 

vindkraft, men kan ha större intressekonflikter. 
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A-områden i vindbruksplanen 

Solkraft 

2020 hade Osby 119 nätanslutna solcellsanläggningar med den sammanlagda 

installerade effekten 1,95 MW.  

Omräknat till energiproduktion med antagandet 900 kWh per installerad kW blir den 

sammanlagda elproduktionen i Osby knappt 1,8 GWh/år Den sammanlagda 

eltillförseln till kommunen uppskattas årligen till ca 127 GWh. Andelen lokalt 

producerad solel var 2020 ca 1,4 %. Ett rimligt mål är 5 % till 2030. 

 

Källa: Energimyndigheten 
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Transporter 
 
Drivmedel 
Andelen förnybart drivmedel som användes i det geografiska området uppgick enligt 
SCB 2019 till 14 % huvudsakligen bestående av låginblandningar i bensin och 
framförallt i diesel.  
 
Inom Osby kommun finns ett antal bensinstationer med tillgång till diesel och bensin 
med inblandning av biodrivmedel. På vissa stationer finns även möjlighet att tanka 
etanol. Det saknas dock publika stationer för rena biodrivmedel som biogas och HVO. 
En laddplats för elbilar finns vid Osby station. 
 
Appen ”Tanka grönt” ger närmare information om möjligheterna att tanka förnybart i 
kommunen. Mer information om appen finns på  http://tankagront.se/ 
 

Registrerade personbilar 

Befintlig fordonspark och nyregistrerade personbilar 2020 i Osby enligt Trafikanalys. 

Andelen laddbara bilar av de som nyregistrerades under 2020 var ca 25 %. 

 

Källa Fordon på väg (trafa.se) 
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§ 55 Sammanträdesplanering regionfullmäktige 2022 
Ärendenummer: 2021-POL000180 
 
Regionfullmäktiges beslut, enligt regionstyrelsens förslag  

1. Regionfullmäktige fastställer följande sammanträdesdagar 
för regionfullmäktige 2022 i enlighet med förslag från 
regionfullmäktiges presidium: 
 
15 februari 
5 april 
13-14 juni 
27 september 
25 oktober 
28-29 november 
12-13 december 
 

Sammanfattning 
Regionfullmäktige fastställer årligen i juni sammanträdesdagar 
för regionfullmäktige följande år. 
 
Yrkande 
Carl Johan Sonesson (M) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag.   
 
I ärendet finns följande dokument 

1. Regionstyrelsens beslut 2021-06-03, § 133 
2. Beslutsförslag 2021-05-31 
3. Skrivelse 2021-05-14 från regionfullmäktiges presidium 

 
Vid protokollet 
Gustaf Hallqvist 
 
Rätt utdraget intygar 
 
Maria Dahlberg 
 
 
  



Datum 2021-06-15   2 (2) 
 

Region Skåne 
Regionstyrelsen 

 
 

Sänt till: 
Samtliga nämnder, styrelser, utskott och beredningar 
Koncernstab kansli – (E. Roosvall) 
Koncernstab kommunikation – (M. Andersson) 
Samtliga kommuner i Skåne 
Kommunförbundet Skåne 
 
 



 MEDDELANDE FRÅN 
STYRELSEN NR 6/2021 

Vårt ärendenr: 
21/00494 

 

  
 2021-06-18   

    
   

 

 
 
Sveriges Kommuner och Regioner 
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
Org nr: 222000-0315, info@skr.se, www.skr.se 
 

 Kommunstyrelserna 
Regionstyrelserna 
 

 

Meddelande från styrelsen -  Sammanträdesplan för Sveriges 
Kommuner och Regioner 2022 
 
Ärendenr: 21/00494 

Förbundsstyrelsens beslut 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid sammanträde den 
2021-06-18 beslutat om sammanträdesplan år 2022 för styrelsen, beredningar och 
delegationer enligt följande: 
 
Beredningar/Delegationer/AU 
 

Styrelse 

27 januari 28 januari 
10 mars 11 mars 
21 april 22 april 
19 maj 20 maj 
9 juni 10 juni 
22 sep 23 sep 
27 oktober 28 oktober 
17 nov 18 nov 
15 dec 16 dec 

Februari, juli och augusti är mötesfria. 

 

 

Sveriges Kommuner och Regioner 

 
Anders Knape 
Ordförande 

mailto:info@skl.se


BESLUT 
2021-06-22 Dnr 3.5.1-60308/2020-1 1(1)

Osby kommun
283 80 Osby  

Inspektionen för vård och omsorg
Box 45184
104 30 Stockholm

Telefon +46 10 788 50 00

samordna.utlamnanden@ivo.se

  

Org nr 202100-6537

Tg
K1

20
17

 v
 1

.2

Ärendet
Tillsyn av hur Osby kommun har arbetat med att tillgodose enskildas behov vid 
förändringar i deras insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, och lagen 
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, under utbrottet av 
covid-19.  

Beslut
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet. 

Skälen för beslutet
IVO har mottagit uppgifter från er kommun på IVO:s begäran. Utifrån era 
uppgifter har IVO i nuläget valt att inte granska kommunen ytterligare inom den 
aktuella tillsynen. 

Underlag
 Uppgifter som samtliga nämnder i kommunen har lämnat utifrån IVO:s 

Meddelande om tillsyn och begäran om uppgifter med IVO:s diarienummer 2.7.1-
51941/2020.

Ytterligare information
IVO har granskat hur samtliga kommuner i landet har arbetat för att tillgodose enskilda 
personers behov vid förändringar i deras SoL/LSS-insatser under utbrottet av covid-19. 
IVO begärde inledningsvis uppgifter från samtliga nämnder eller motsvarande i 
kommunen som är skyldiga att rapportera ej verkställda beslut enligt SoL och LSS. 
Därefter genomförde IVO en riskanalys och valde ut kommuner för fortsatt tillsyn. 
Underlag för riskanalysen var data från kommunernas inrapportering av ej verkställda 
beslut under perioden 1 januari till 31 oktober 2020, respektive kommuns samlade svar 
utifrån IVO:s begäran, samt andra ärenden hos IVO med koppling till covid-19. Utifrån 
resultatet av riskanalysen har IVO fortsatt tillsynen av 58 kommuner. IVO har valt att i 
nuläget inte granska övriga 232 kommuner ytterligare inom den aktuella tillsynen.

__________________________ 

Beslut i detta ärende har fattats av enhetschefen Lars Rahm. Inspektören Marie 
Hörling har varit föredragande.



























































































Budget 2022 – flerårsplan 
2023-24

Kommunstyrelsen 2021-06-23

Presentatör
Presentationsanteckningar
Information



Budgetförutsättningar 2022-2024
• Stark återhämtning i ekonomin 2021-2022, 

ökning av BNP och skatteunderlag
• Högre tillväxt än i f g prognos från februari
• Långsammare ökning för 2023-2024
• SKR: Normalkonjunktur 2024

2020 2021 2022 2023 2024
SKR apr 21, årlig ökning av skatteunderlag, % 2,2 3,2 4,2 3,3 3,1
SKR feb 21 2,2 3,0 4,1 3,5 3,2
SKR dec 20 1,7 2,5 4,0 4,1 3,1
Källa: SKR cirkulär 21:20

Presentatör
Presentationsanteckningar
Definition normalkonjunktur.



Budgetförutsättningar 2021-24
Nyckeltal för den svenska ekonomin
Procentuell förändring om inte annat anges

2019 2020 2021 2022 2023 2024
BNP, SKR apr 21 1,4 -3,1 3,2 3,5 1,9 2,0
BNP, SKR feb 21 1,4 -3,1 2,7 3,6 2,1 2,1

Sysselsättning i timmar, SKR apr 21 -0,3 -3,8 1,8 2,4 0,9 0,7
Sysselsättning i timmar, SKR feb 21 -0,3 -3,9 1,4 2,3 1,2 0,9

Arbetslöshet %, SKR apr 21 7,1 8,6 8,8 8,1 7,8 7,5
Arbetslöshet %, SKR feb 21 7,1 8,6 8,4 8,1 7,9 7,5
Källa: SKR cirkulär 21:12

Presentatör
Presentationsanteckningar
SKR: en ganska snäll prognos.



Resultatutjämningsreserv RUR
# Belopp från RUR kan disponeras för att täcka 
negativt resultat om skatteunderlags-utvecklingen 
understiger 10-årigt genomsnitt.

# Enligt lokal anvisning KF 2021-09-21: ” …Om det 
aktuella årets skatteunderlagsutveckling understiger 
genomsnittet för de 10 senaste åren får disposition 
från RUR ske. Det belopp som disponeras från RUR 
ska stå i rimlig proportion till den ekonomiska 
effekten på skatteunderlaget.”

Presentatör
Presentationsanteckningar
. Idag ca 57 mnkr i RUR. 0,1% = ca 50 kr per invånare. Plan för att fasa ur RUR. OBS! RUR är en disposition och tillför inga likvida medel. Förutsättning 1: Negativt resultat. Förutsättning 2: Det aktuella årets ökning lägre än 10-årigt genomsnitt. Ny lokal anvisning fr o m 2020.



Resultatutjämningsreserv RUR, forts.
SKR, apr 21 2021 2022 2023 2024
Skatteunderlagsökning, snitt 10 år 4,1 4,0 4 3,9
Skatteunderlag, årlig ökning 3,5 4,2 3,0 3,1
Differens -0,6 0,2 -1,0 -0,8
Källa: Skatteverket och SKR cirk 21:20

SKR, feb 21 2021 2022 2023 2024
Skatteunderlagsökning, snitt 10 år 4,0 3,9 3,9 3,8
Skatteunderlag, årlig ökning 3,3 4,1 3,2 3,2
Differens -0,7 0,2 -0,7 -0,6
Källa: Skatteverket och SKR cirk 21:12

Enligt aktuella beräkningar skulle det vara möjligt att 
disponera från RUR, 2021, 2023, 2024.
En 10-dels procent motsvarar ca 50 kr per invånare.

Presentatör
Presentationsanteckningar
. Idag ca 49 mnkr i RUR. 0,1% = ca 50 kr per invånare. Plan för att fasa ur RUR. OBS! RUR är en disposition och tillför inga likvida medel. 
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Befolkningsutveckling

Befolkningsökning 0,25 % fr o m 21-11-01

Oförändrad befolkning fr o m 201101

2019 2020 2021 2022 2023 2024
Befolkningsökning 0,25 % fr o m 21-11-01 13 255 13 245 13 201 13 234 13 267 13 300
Förändring jämfört med föregående år 93 -10 -44 33 33 33
Oförändrad befolkning fr o m 201231 13 255 13 245 13 201 13 198 13 198 13 198
Förändring jämfört med föregående år 93 -10 -44 -3 0 0
Antal inv. avser 1/11 året innan budgetåret

Presentatör
Presentationsanteckningar
Referera till befolkningsprognosen.



Budgetförutsättningar 2021-24, forts
• Beräkningarna i presentationen bygger 

på i dagsläget kända uppgifter gällande 
skatter och generella bidrag. (SKR maj 
2021)

• Tillägg: värdesäkring av generella 
statsbidrag med 3,5 mnkr för 2023 och 
2024.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Samt sysselsättning



Skatter och generella bidrag
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Skatter och bidrag, befolkningsökning 0,25% inför 22, 23 och 24



Skatter och generella bidrag

Befolkningsförändring 1 invånare = ca 60 tkr

Förändrad skattesats 25 öre = ca 7 mnkr



Kostnadsutveckling
• Löneökningar, SKR:s bedömning med ett 

litet tillägg: 2,4% 2022, 2,2% 2023, 2,9% 
2024

• Pensionskostnader enligt KPA:s prognos
• Avskrivningar, ca 4 – 4,5 mnkr per 100 

mnkr i investering
• Räntor, fortsatt låg nivå enligt prognos, 

0,9% - 1,4 % för år 2022-24
• Lokalkostnader: hänsyn till index, 

förändringar, effektiviseringar

Presentatör
Presentationsanteckningar
rincip lokalförändringar.



Investeringsbudget 2022-24, tkr
BB = Budgetberedning

2022 2023 2024
Ansvar Text EFP Nämnd BB EFP Nämnd BB EFP Nämnd BB

10 Kommunstyrelse 1 100 4 290 0 0 3 550 0 0 350 0

11 Arbete- o Välfärd 0 320 0 0 0 0 0 0 0

30 Samh.byggn. Fastigheter 351 850 348 500 0 255 400 310 200 0 47 900 143 300 0

30 Samhällsbyggnad övrigt 29 600 50 400 0 27 600 31 100 0 26 850 36 300 0

20 Miljö- och Bygg 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Barn- och Utbildning 1 435 2 270 0 1 330 8 980 0 0 5 000 0

7 Hälsa o Omsorg 1 120 2 800 0 2 000 1 200 0 600 2 500 0

DELSUMMA 385 105 408 580 0 286 330 355 030 0 75 350 187 450 0

39 VA-verksamheten 85 900 85 900 0 59 400 59 400 0 43 700 43 700 0

TOTALT 471 005 494 480 0 345 730 414 430 0 119 050 231 150 0

INVESTERING / PROJEKT

Presentatör
Presentationsanteckningar
Notera längst ner.



Investeringsbudget 2025-26, tkr

2025 2026
Ansvar Text EFP Nämnd BB EFP Nämnd BB

10 Kommunstyrelse 0 850 0 0 350 0

11 Arbete- o Välfärd 0 0 0 0 0 0

30 Samh.byggn. Fastigheter 24 150 42 900 0 0 41 771 0

30 Samhällsbyggnad övrigt 20 350 34 300 0 0 22 300 0

20 Miljö- och Bygg 0 0 0 0 0 0

6 Barn- och Utbildning 0 0 0 0 0 0

7 Hälsa o Omsorg 300 1 500 0 0 900 0

DELSUMMA 44 800 79 550 0 0 65 321 0

39 VA-verksamheten 41 700 41 700 0 19 700 19 700 0

TOTALT 86 500 121 250 0 19 700 85 021 0

INVESTERING / PROJEKT

Presentatör
Presentationsanteckningar
Notera längst ner.



Nivån på investeringar påverkar nivån på avskrivningar.
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Scenario utifrån investeringsplaner och upplåning. Investeringar kräver 
nyupplåning i stor omfattning. Lånebeloppen ovan bygger på att 80% av 
investeringsbudgeten genomförs respektive år. 
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Nettokoncernskulden tar även hänsyn till de kommunala bolagens låneskuld. 
Kommuninvests referensvärde revideras i takt med inflation, skatteunderlag, 
soliditet samt resultat/skatter och bidrag (för hela kommunsektorn)
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Presentatör
Presentationsanteckningar
KI:s varningsnivå. Med 2% uppräkning blir värdet 145 år 2024.



Intäkter och kostnader, mnkr

Avser centralt budgeterade kostnader under finansförvaltningen: 
löneökningar, kapitalkostnader, räntor, lokaler. 
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Preliminär kalkyl.



Sammanfattning 
budgetförutsättningar

• Förbättrat läge för 2022 p g a ökade 
skatteintäkter och generella bidrag 
samt senareläggning av investeringar. 

• Kostnadsökningar 2023-24, kopplat till 
löneökningar, investeringar och räntor. 
Intäktsökning/kostnadsminskning krävs  
för att nå finansiell målsättning.

• Effekterna av planerade investeringar 
bör identifieras och budgeteras.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Resonera kring finansiella mål



Kommunstyrelsens förslag 

Presentatör
Presentationsanteckningar




Kommunstyrelsens förslag 

I budgetförslaget görs följande ställningstaganden:

• Oförändrat invånarantal under perioden 2022-24
• Ett budgetutrymme på ca 10 mnkr kan fördelas till 

verksamheterna
• Budget för valnämnd 2022 finansieras via en minskning 

av anslaget för ks förfogande
• För 2022 budgeteras ett resultat på ca 2 mnkr 
• För 2023-2024 budgeteras i 0-resultat. För 2023 kan 

medel från RUR komma att användas.

Presentatör
Presentationsanteckningar




Finansiella mål
• För år 2022 budgeteras ett resultatmål på 0,2 % av skatteintäkter och 

finansnetto. För 2023 budgeteras ett 0-resultat inkl disposition från 
resultatutjämningsreserv, RUR, med 6,6 mnkr. För 2024 budgeteras ett 0-
resultat.

• Finansiella kostnader får ej bli högre än 3% av verksamhetens 
nettokostnader.

• Soliditet inkl alla pensionsförpliktelser ska inte understiga 25%.

• Soliditet inkl alla pensionsförpliktelser för kommunkoncernen ska inte 
understiga 20%

• All kommunal bolagsverksamhet ska regelmässigt ge ett positivt resultat.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Värden i bokslut 2020 är kommun 49% (36), koncern 43% (33%)



Driftbudgetramar
Nämnd

Ingående 
budgetram Förslag Ram 2022

Kommunstyrelse
 kommunstyrelseförvaltning 65 658 65 658

 arbete och välfärdsförvaltning 2. 81 723 1 000 82 723

Miljö och byggnämnd 5 694 5 694

Kommunrevision 1. 899 899

Valnämnd 10 350 360

Samhällsbyggnadsnämnd 54 411 54 411

Vatten och avloppsverksamhet 0 0

Barn och utbildningsnämnd 331 018 331 018

Hälsa och omsorgsnämnd 228 075 2 000 230 075

Överförmyndare 2 635 2 635
770 123 3 350 773 473

1. Ärendet bereds av KF:s presidium.
2. Utökningen öronmärks för arbetsmarknadspolitiska anställningar.

Utöver ovanstående så budgeteras under finansförvaltningen, verksamhet 94008 KS tilläggsbudget
följande:
Utökning LSS-verksamhet (Hälsa och omsorg) 6200
Volymökning grundsärskola (Barn och utbildning) 1000

Budgetbeloppen fördelas under budgetåret till respektive nämnd efter 
verksamhetens igångsättning/konstaterad volymförändring.

Beslut om budgetfördelning fattas av kommunstyrelsens arbetsutskott.

Presentatör
Presentationsanteckningar




Resultatbudget 2022 -2024
tkr Budget Flerårsplan Flerårsplan

2022 2023 2024
Verksamhetens nettokostnader -872 100 -898 800 -924 300
Minskad budget KS medel till förfogande 350 0 0
Ramutökning -10 550 -18 900 -18 900
Beräknad lägre LSS-avgift 8 680
Beräknad förändrad driftkostnad fastigheter -300 6 600

Skatteintäkter/bidrag 888 200 906 100 924 500
Finansiella intäkter 2 000 2 000 2 000
Finansiella kostnader -6 200 -9 900 -14 300

Behov av kostnadsminskning/intäktsökning 13 200 15 720

Årets resultat 1 700 -6 600 0

Resultatutjämningsreserv (RUR) 0 6 600 0

Balanskravsresultat 1 700 0 0

Andel av skatter och bidrag 0,2% 0,0% 0,0%
Finansiella kostnader som andel av nettokostnader 0,7% 1,1% 1,5%

Invånare: 1/11 2020 = 13201

Presentatör
Presentationsanteckningar
Värden i bokslut 2020 är kommun 49% (36), koncern 43% (33%)



Kassaflödesbudget 2022-24
Mnkr Budget Flerårsplan Flerårsplan

2022 2023 2024

Den löpande verksamheten
Årets resultat 2 -7 0
Ej likviditetspåverkande poster 59 73 79
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändring av rörelsekapital 61 66 79

Ökning-/minskning+ av rörelsekapital 0 0 0
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 61 66 79

Investeringsverksamheten:
Nettoinvesteringar -400 -320 -160
Summa investeringsverksamheten -400 -320 -160

Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån 330 240 80
Amortering av skuld 0 0
Summa finansieringsverksamheten 330 240 80

Förändring av likvida medel -9 -14 -1

Likvida medel vid årets början 61 52 38
Likvida medel vid årets slut 52 38 37

Presentatör
Presentationsanteckningar
Värden i bokslut 2020 är kommun 49% (36), koncern 43% (33%)



Balansbudget 2022-24
Mnkr Budget Flerårsplan Flerårsplan

2022 2023 2024

Anläggningstillgångar 1 476 1 723 1 804
Materiella 1 428 1 675 1 756
Finansiella 48 48 48

Bidrag till statlig infrastruktur 10 10 10

Omsättningstillgångar 165 151 150

Summa tillgångar 1 651 1 884 1 964

Eget kapital 623 617 617
Årets resultat 2 -7 0
Övrigt eget kapital 622 623 617

Avsättningar 9 9 9

Skulder 1 019 1 259 1 339
Varav långfristiga 835 1 075 1 155
Varav kortfristiga 183 183 183

Summa eget kap. avsättningar och skulder 1 651 1 884 1 964

Soliditet exklusive pensionsskuld 38% 33% 31%
Soliditet inklusive total pensionsskuld 28% 25% 24%

Presentatör
Presentationsanteckningar
Värden i bokslut 2020 är kommun 49% (36), koncern 43% (33%)
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KS/2021:195 2021-06-10

Övergripande regler för ekonomistyrning budgetåret 2022

Övergripande ekonomistyrningsregler reglerar kommunfullmäktiges ekonomistyrning av nämnder och 
styrelse. 

Inledning

I Kommunallagens kap 11 regleras kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens ansvar för beslut om 
budget, flerårsplan och mål för den ekonomiska förvaltningen.

Ekonomistyrning

Ekonomistyrning är en del i det totala styrsystemet och handlar liksom all styrning om att påverka 
agerandet i en viss önskvärd riktning. Reglerna för ekonomistyrning ska uppmuntra till ett sunt 
ekonomiskt agerande. Det innebär att alla ekonomiskt ansvariga ska handla med kommunens bästa för 
ögonen, vilket kan medföra att nyttan för den totala ekonomin ibland måste gå före den enskilda 
enhetens bästa. I ekonomistyrningen ingår budget, redovisning, uppföljning, bokslut, årsredovisning 
mm.

Ansvarsnivåer budgetramar och investeringsprojekt

Kommunfullmäktige fattar beslut om driftbudgetramar per förvaltning/nämnd, investeringsprojekt per 
projekt för årsbudgeten, samt flerårsplanen. Flerårsplanen revideras årligen inför kommun-
fullmäktiges beslut om årsbudget. Detta innebär att nämnder/styrelse har stor frihet att fördela och 
prioritera inom sitt verksamhetsansvar utifrån beslutade kommunfullmäktigemål under budgetåret.

Vid beslut i styrelse/nämnd om åtgärd som innebär kostnadsåtagande ska finansiering alltid anges med 
hänvisning till det ansvar/konto som belastas. Det åligger styrelse/nämnd att aktivt bevaka att 
överskridande inte sker.

Budget 2022 och flerårsplanen 2023-24

Kapitalkostnader, samt tillkommande lokalkostnader budgeteras centralt på finansförvaltningen och 
ingår inte i nämnders/styrelsers budgetramar. Nämnder kompenseras för tillkommande 
kapitalkostnader (avskrivningar och räntor), samt tillkommande lokalkostnader under budgetåret. 

Kostnader för den årliga lokala lönerörelsen budgeteras centralt på finansförvaltningen. Nämnder 
kompenseras genom tilläggsbudgetering efter genomförd lokal lönerörelse. 

Tilläggsbudget/omdisponeringar/ombudgetering

Kommunens verksamhet är föränderlig och därför kan det vara nödvändigt med beslut om 
tilläggsbudgetering under budgetåret.

Nämnder/styrelser har möjlighet att omdisponera budgetanslag inom den budgetram som 
kommunfullmäktige beslutat om under innevarande budgetår. 

Omdisponeringar mellan befintliga investeringsprojekt upp till 2 mnkr beslutas av respektive nämnd. 
Omdisponeringar mellan 2-5 miljoner kronor beslutas av kommunstyrelsen och omdisponeringar över 
5 miljoner kronor beslutas av kommunfullmäktige. 

Det är kommunfullmäktige som tar beslut om ombudgetering i början av varje budgetår. Det handlar 
främst om pågående investeringsprojekt som inte slutförts under föregående år, samt pågående 
driftprojekt. 
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Kommunstyrelsens beslut om principerna för investeringshantering § 195, 2015-06-18, gäller för alla 
budgetbeslut, oberoende om det är årsbudget, tilläggsbudget eller ombudgetering.

Utgångspunkten är att minimera tilläggsbudgetering under budgetåret.

Budgetuppföljning/Delårsbokslut

Kommunstyrelsen begär från respektive nämnd/styrelse in budgetuppföljning med helårsprognos efter 
följande månader under året:

Mars, april, maj, augusti, oktober, november.

Efter april och augusti begärs också in budgetuppföljning med helårsprognos från de kommunala 
bolagen.

Delårsrapport tas fram i Osby kommun per 31 augusti.

Uppföljningen efter april samt delårsrapport efter augusti lämnas till kommunfullmäktige.

De mål som kommunfullmäktige fastställt ska följas upp i samband med delårsbokslut och 
årsredovisning.

Nämnd/styrelse har ansvar för att löpande under året följa upp sin budget. Vid negativ budgetavvikelse 
ska nämnderna snarast rapportera till kommunstyrelsen. Nämnd/styrelse har skyldighet att redovisa 
åtgärdsplan med konsekvensanalys för att vidtaga åtgärder så att nämnden uppnår den beslutade 
budgetramen.
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Samhällsbyggnad    
Anders Edwall    
0479-52 81 23    
anders.edwall@osby.se    

 

Besöksadress Västra Storgatan 35 
Postadress Samhällsbyggnad 
283 80 Osby 

Telefon 0479-52 80 00 vx 
E-post kommun@osby.se 

Hemsida www.osby.se 
Organisationsnr 212000-0902 

Bankgiro 281-6809 

 

 

 

 

Motion anläggande av yta för att gynna pollinatörer på gamla 
koloniområdet - Kristdemokraterna 
Dnr SBN/2020:308 260   

 

Samhällsbyggnad förslag till Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår samhällsbyggnadsnämnden att anta 
tjänsteskrivelsen som sen egna och översända densamma till kommunstyrelsen med 
förslaget att anse motionen besvarad.  

Barnkonsekvensanalys 

Ej Aktuellt 

Sammanfattning av ärendet 

I en motion inkommen den 19 november 2020, yrkar Kristdemokraterna i Osby att: 
 
- Platsen undersöks som lämplig för fruktträdsplantering enligt ovan nämnda åtgärder. 
- Ett enklare förslag med tanke på växt och djurliv tas fram 
- Projektet synliggörs med informationstavlor och sittplatser 
- Medel via LONA ansöks för att medfinansiera projektet. 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-14 §151 KS/2020:427 att remittera motionen till 
samhällsbyggnadsnämnden för utredning och att svar ska ha inkommit till 
kommunfullmäktiges sammanträde den 15 februari 2021. 

Se vidare under ärende gällande samhällsbyggnads utredning.  

Finansiering 

Finansiering sker genom ansökan av LONA-bidrag samt resterande del från investering 
0840 – Exploatering av planområde.  

 

 

 

 

http://www.osby.se/
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Beslutsunderlag 

Motion anläggande av yta för att gynna pollinatörer på gamla koloniområdet – 19 
november 2020 av Kristdemokraterna 

Kommunfullmäktiges beslut – 2020-12-14 

Ärende 

Motionärerna önskar att vid gamla koloniområdet som är beläget vid rondellen mellan RV 
15 och Kyrkogatan blir ett område för pollinatörer och att fruktträd planteras samt att en 
mindre blomsteräng anläggs med möjlighet för sittplatser samt insektshotell.  

 
Karta över området 

Området är ca 3 300 kvm stort och är idag en yta som idag sköts medelst gräsklippning.  
 
Motionen 
Motionären tar upp en väldigt viktig fråga gällande att pollinatörerna behöver öka samt att 
åtgärder behöver sättas in. Pollinering är en reglerande ekosystemtjänst som 
tillhandahåller en funktion som behövs för biologisk mångfald. Oavsett om pollineringen 
sker i Sverige eller utomlands så bidrar den till vår livsmedelsförsörjning genom ökad 
skörd av frukt, bär, frön, vissa grönsaker och många andra grödor. Osby kommun har 
redan på flertalet platser och i samverkan med och utan privata aktörer genomfört flertalet 
aktiviteter och upprättat flertalet platser i Osby kommun redan. Även våtmarker har 
byggts. Med detta sagt är det fortfarande mycket som kvarstår och alla initiativ för att öka 
antalat pollinatörer är mycket positiva för samhället. 
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Frukträdsplantering 
Samhällsbyggnad gör bedömningen att det är direkt olämpligt med en fruktodling på just 
denna plats. Bedömningen baseras på risken för vilt (exempelvis vildsvin och rådjur) drar 
sig in mot de centrala delarna av Osby som vi redan har märkt. Risken för en viltolycka på 
RV 15 ökar samt eventuell skadegörelse vid vildsvins framfart.  
 
Enklare förslag gällande växt och djurliv 
Samhällsbyggnad är väldigt positiv till att konveretera gräsmatta till ängar där mångfalden 
av olika växter kommer att öka. Problematiken med en tätortsnära äng som är väldigt 
central innebär att flertalet av invånarna kommer att anse att området ses som ovårdat och 
misskött. Därav bedömer samhällsbyggnad att det missnöjet hos invånarne hade varit 
större än själva nyttan, då området ändock är tämligen begränsat med ca 3 300kvm. 

Samhällsbyggnad anser dock att möjligheten att sätta upp insektshotell är väldigt god vid 
denna platsen och avser därmed att sätta upp flertalet insektshotell på denna plats.  
 
Samhällsbyggnad har även utrett möjligheten att upplåta platsen för biodling. Tyvärr 
saknas intresse bland biodlarna pga den stora risken för skadegörelse på bikupor och 
därmed hela bisamhällen. Det finns även en betydande stöldrisk.  
 
Informationtavlor och sittplatser 
Samhällsbyggnad avser att placera ut möjlighet till sittplatser i samband med uppsättande 
av insektshotell och samtidigt placeras informationstavlor som beskriver både viktigtheten 
av polinatörer samt informera om områden där insatser gjorts av Osby kommun i denna 
viktiga fråga. 
 
Lona-bidrag 
LONA är den största nationella satsningen hittills för att åstadkomma ett ökat lokalt 
initiativtagande i arbetet med lokal naturvård. Inom LONA finns tre bidragsområden – 
ordinarie LONA, LONA våtmark och år 2020-2022 även pollineringsprojekt inom 
LONA. Det som skiljer områdena åt är att våtmarksprojekt inom LONA kan beviljas 
bidrag med upp till 90 procent, medan bidrag inom pollinering och ordinarie LONA kan 
ges med upp till 50 procent av bidragsberättigade kostnader. 
 
Osby kommun avser att söka flertalet LONA-bidrag under ansökningstiden 2020-2022, 
där två ansökningar redan är inskickade. Nästa stora ansökan gäller Nord Östra 
industriområdet där mark som ej kan användas som industrimark kommer att konverteras 
från granskog till ängsmark samt enligt motionens intentioner även utreda att plantera 
fruktträd och bärbuskar.  
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Slutsats 
Motionens intentioner är väldigt goda, men det utpekade området är utifrån utredningen 
olämplig att förändra till en blomsteräng med fruktträd. Därav anser samhällsbyggnad att 
motionen ska anses besvarad med ett medskick om att arbete redan pågår samt att 
sittplatser och insektshotell under 2022 kommer att placeras på denna mark.  
 
Samhällsbyggnad utreder även vidare hur hela området kan förskönas för att vara 
välkomnade.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Beslutet skickas till  

Mark- och exploateringschef 
Kommunekolog 
Kommunstyrelsen 

 

 

Mathias Karlsson  Anders Edwall  
Samhällsbyggnadschef  Fastighetschef  
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Johanna Lindhe 
0479528451
Johanna.lindhe@osby.se 

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress 
Kommunledningsförvaltningen
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
E-post kommun@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809

Ansökan om medfinansiering - Skåne ESS
Dnr KS/2021:228 043  

Kommunledningsförvaltningen förslag till Kommunstyrelsen 

- Skånes ESS beviljas bidrag för medfinansiering för 2021 med 27 000 kronor.

Barnkonsekvensanalys

Ärendet berör inte barn.
Sammanfattning av ärendet

Skånes ESS har ansökt om medfinansiering från Osby kommun för det förberedande 
stödet för strategiarbete 2023-2027. Det förberedande stödet ansöks från och beviljas av 
Jordbruksverket. 

Osby kommuns medfinansiering uppgår till 27 000 kronor för 2021 vilket motsvarar 
10,5% av den totala medfinansieringen.

Finansiering

Bidraget finanserias via ansvar 1050 Stab och verksamhet 92017 Utvecklingsanslag.

Beslutsunderlag

Skrivelse från Leader Skånes ESS ”Förberedande stöd inför 2023-2027” daterad 2021-06-
07

 

Petra Gummeson Johanna Lindhe 
Kommundirektör Administrativ chef

http://www.osby.se/
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Beslutet skickas till 

Leader Skånes ESS

Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten

Johanna Lindhe, Administrativ chef
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Amra Eljami 
0479528166 
amra.eljami@osby.se 

Besöksadress Västra 
Storgatan 35
Postadress 
Kommunstyrelseförvaltnin
gen
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
E-post kommun@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809

IT kommuner i Skåne Aktiebolag; breddat ägande och nya 
styrdokument
Dnr KS/2021:223 001  

Förslag till kommunfullmäktige (via kommunstyrelsen)

 Kommunfullmäktige godkänner att Bromölla respektive Sjöbo kommuner blir nya 
ägare i IT kommuner i Skåne Aktiebolag.

 Kommunfullmäktige godkänner att Bromölla och Sjöbo kommuners inträde sker 
genom nyemission och där aktierna omfördelas så att varje ägare äger 1/6 var samt 
att aktiekapitalet ändras till 12 miljoner kronor. Detta i enlighet med 
avsiktsförklaringarna som antogs av kommunstyrelse 2020 i samtliga inblandade 
kommuner.

 Kommunfullmäktige antar:
- Förslag till ny bolagsordning
- Förslag till nytt aktieägaravtal
- Förslag till nytt ägardirektiv

 Besluten gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i de nuvarande 
ägarkommunerna Hörby, Höör, Osby och Östra Göinge samt kommunfullmäktige 
i de nya ägarkommunerna Bromölla och Sjöbo fattar motsvarande beslut.

 Kommunfullmäktige noterar att även en bolagsstämma ska godkänna 
nyemissionen, bolagsordningen och ägardirektivet för att det ska bli giltigt för 
bolaget och dess styrelse.

Förslag till kommunstyrelsen

- Kommunstyrelsen ger, under förutsättning att bolagsstämma ska hållas, 
kommunens ägarombud i uppdrag att rösta för att Bromölla och Sjöbo kommuner 
inträder som ägare, att aktiekapitalet ändras och att stämman godkänner 
bolagsordningen och ägardirektivet.

Beslutsnivå

http://www.osby.se/
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Kommunfullmäktige
Kommunstyrelse

Sammanfattning av ärendet

Hörby kommun, Höörs kommun och Östra Göinge kommun bildade år 2016 ett 
gemensamt aktiebolag med firma IT kommuner i Skåne AB (559067 - 2142). År 2020 
tillkom Osby kommun som ny delägare. 

Bolagets verksamhet ska bestå i att, tillsammans med ägarna, utveckla tillgången till 
informations- och kommunikationsteknik inom ägarnas verksamheter och inom helägda 
bolag där så är relevant. Bolaget ska på uppdrag av ägarna tillhandahålla digitala tekniska 
lösningar och huvudprincipen ska vara att bolaget äger dessa.

Bolagets syfte är att erbjuda en kostnadseffektiv och säker utveckling av ägarnas 
verksamheter genom att samordna ägarnas inköp, förvaltning, ägande och utveckling av 
informations- och kommunikationsteknik. Bolaget ska vara en aktiv part i 
verksamhetshetsutveckling och resurseffektiviteten ska komma alla ägare till gagn. 
Bolagets verksamhet ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna och ska tillämpa 
självkostnadsprincipen.

Kommunstyrelserna i såväl Bromölla kommun som Sjöbo kommun samt de fyra 
ägarkommunerna har tidigare godkänt en avsiktsförklaring för breddat ägande. I 
avsiktsförklaringen uttalar kommunerna att de vill utöka ägandet och att utökningen ska 
ske genom nyemission. Formerna för övertagandet har också klargjorts genom 
avsiktsförklaringen. 

Teknisk och ekonomisk analys av Bromölla respektive Sjöbos IT-verksamheter har gjorts.

Under arbetet med att ta fram underlag rörande tekniska och ekonomiska förutsättningar 
har framkommit att inträde i bolaget för de nya delägarna lämpligen bör ske i november 
2021.

Bromölla respektive Sjöbo kommuner har beslutat att man önskar bli ägare i bolaget. 
Förslaget är att ägandet utökas genom en nyemission där aktierna omfördelas så att varje 
delägare äger 1/6 var och aktiekapitalet utökas med 4 miljoner till att sammanlagt vara 12 
miljoner kronor. Det innebär att Bromölla respektive Sjöbo kommuner vardera tecknar 
2 000 aktier till värdet av 2 000 000 kronor. Bolagsstyrelsen hanterade frågan den 23 juni 
2021 och ställde sig bakom förslaget. Bolaget har kapacitet att hantera de utökade 
verksamhetsområdena. Styrelsen intygar också att inga väsentliga händelser har skett i 
bolaget sedan årsredovisningen. 

Utifrån att Bromölla kommun respektive Sjöbo kommun blir ägare har bolagsordning, 
aktieägaravtal och ägardirektiv reviderats. Dessutom har justeringar gjorts för att skapa en 
större tydlighet och samstämmighet i och mellan dokumenten.
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Instruktion till stämmoombudet

För att nyemissionen, bolagsordningen samt ägardirektivet ska gälla behöver även 
bolagets stämma hantera dessa delar. Stämmoombudet har för kommunens räkning rösta 
för att Bromölla respektive Sjöbo kommuner inträder som ägare, att aktiekapitalet ändras 
och att stämman godkänner bolagsordningen och ägardirektivet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse ”IT-kommuner i Skåne Aktiebolag; breddat ägande och nya 
styrdokument”, daterad den 5 juli 2017, enligt mall från utredare Tommy 
Johansson i Östra Göinge kommun.

- Kommunfullmäktige beslut Bromölla
- Kommunfullmäktigebeslut Sjöbo
- Avsiktsförklaring Bromölla 2020
- Avsiktsförklaring Sjöbo 2020
- Årsredovisning med balans- och resultaträkning 2020
- Revisionsberättelse 2020
- Redogörelse för väsentliga som inträffat efter att årsredovisningen blev klar
- Bolagsordning
- Aktieägaravtal
- Ägardirektiv

Beslutet skickas till 

Bromölla kommun
Hörby kommun
Höörs kommun
Osby kommun
Sjöbo kommun
Östra Göinge kommun
IT kommuner i Skåne AB
Administrativ chef, Johanna Lindhe
Kommundirektör, Petra Gummesson
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Tjänsteskrivelse för Hörby, Höör, Osby och Östra Göinge

IT kommuner i Skåne Aktiebolag; breddat ägande och nya styrdokument

Kommunfullmäktiges beslut

 Kommunfullmäktige godkänner att Bromölla respektive Sjöbo kommuner blir nya 
ägare i IT kommuner i Skåne Aktiebolag.

 Kommunfullmäktige godkänner att Bromölla och Sjöbo kommuners inträde sker 
genom nyemission och där aktierna omfördelas så att varje ägare äger 1/6 var samt att 
aktiekapitalet ändras till 12 miljoner kronor. Detta i enlighet med avsiktsförklaringarna 
som antogs av kommunfullmäktige 2020 i samtliga inblandade kommuner.

 Kommunfullmäktige antar:
- Förslag till ny bolagsordning
- Förslag till nytt aktieägaravtal
- Förslag till  nytt ägardirektiv

 Besluten gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i de nuvarande 
ägarkommunerna Hörby, Höör, Osby och Östra Göinge samt kommunfullmäktige i de 
nya  ägarkommunerna Bromölla och Sjöbo fattar motsvarande beslut.

 Kommunfullmäktige noterar att även en  bolagsstämma ska godkänna nyemissionen, 
bolagsordningen och ägardirektivet för att det ska bli giltigt för bolaget och dess 
styrelse.

Kommunstyrelses beslut

- Kommunstyrelsen ger, under förutsättning att bolagsstämma ska hållas, kommunens 
ägarombud i uppdrag att rösta för att Bromölla och Sjöbo kommuner inträder som 
ägare, att aktiekapitalet ändras och att stämman godkänner bolagsordningen och 
ägardirektivet.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelse

Sammanfattning av ärendet
Hörby kommun, Höörs kommun och Östra Göinge kommun bildade år 2016 ett gemensamt 
aktiebolag med firma IT kommuner i Skåne AB (559067 - 2142). År 2020 tillkom Osby 
kommun som ny delägare. 

Bolagets verksamhet ska bestå i att, tillsammans med ägarna, utveckla tillgången till 
informations- och kommunikationsteknik inom ägarnas verksamheter och inom helägda bolag 
där så är relevant. Bolaget ska på uppdrag av ägarna tillhandahålla digitala tekniska lösningar 
och huvudprincipen ska vara att bolaget äger dessa.

Bolagets syfte är att erbjuda en kostnadseffektiv och säker utveckling av ägarnas 
verksamheter genom att samordna ägarnas inköp, förvaltning, ägande och utveckling av 
informations- och kommunikationsteknik. Bolaget ska vara en aktiv part i 
verksamhetshetsutveckling och resurseffektiviteten ska komma alla ägare till gagn. Bolagets 
verksamhet ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna och ska tillämpa 
självkostnadsprincipen.



Kommunstyrelserna i såväl Bromölla kommun som Sjöbo kommun samt de fyra 
ägarkommunerna har tidigare godkänt en avsiktsförklaring  för breddat ägande. I 
avsiktsförklaringen uttalar kommunerna att de vill utöka ägandet och att utökningen ska ske 
genom nyemission. Formerna för övertagandet har också klargjorts genom 
avsiktsförklaringen. 

Teknisk och ekonomisk analys av Bromölla respektive Sjöbos IT-verksamheter har gjorts.
Under arbetet med att ta fram underlag rörande tekniska och ekonomiska förutsättningar har 
framkommit att inträde i bolaget för de nya delägarna lämpligen bör ske i november 2021.

Bromölla respektive Sjöbo kommuner har beslutat att man önskar bli ägare i bolaget. 
Förslaget är att ägandet utökas genom en nyemission där aktierna omfördelas så att varje 
delägare äger 1/6 var och aktiekapitalet utökas med 4 miljoner till att sammanlagt vara 12 
miljoner kronor. Det innebär att Bromölla respektive Sjöbo kommuner vardera tecknar 2 000 
aktier till värdet av 2 000 000 kronor. Bolagsstyrelsen hanterade frågan den 23 juni 2021 och 
ställde sig bakom förslaget. Bolaget har kapacitet att hantera de utökade 
verksamhetsområdena. Styrelsen intygar också att inga väsentliga händelser har skett i bolaget 
sedan årsredovisningen. 

Utifrån att Bromölla kommun respektive Sjöbo kommun blir ägare har bolagsordning, 
aktieägaravtal och ägardirektiv reviderats. Dessutom har justeringar gjorts för att skapa en 
större tydlighet och samstämmighet  i och mellan dokumenten.

Instruktion till stämmoombudet
För att nyemissionen, bolagsordningen samt ägardirektivet ska gälla behöver även bolagets 
stämma hantera dessa delar. Stämmoombudet har för kommunens räkning rösta för att 
Bromölla respektive Sjöbo kommuner inträder som ägare, att aktiekapitalet ändras och att 
stämman godkänner bolagsordningen och ägardirektivet.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse daterad den X xxxx 2021
- Kommunfullmäktige beslut Bromölla
- Kommunfullmäktigebeslut Sjöbo
- Avsiktsförklaring Bromölla 2020
- Avsiktsförklaring Sjöbo 2020
- Årsredovisning med balans- och resultaträkning 2020
- Revisionsberättelse 2020
- Redogörelse för väsentliga som inträffat efter att årsredovisningen blev klar
- Bolagsordning
- Aktieägaravtal
- Ägardirektiv

Beslutet skickas till
Bromölla kommun
Hörby kommun
Höörs kommun
Osby kommun
Sjöbo kommun
Östra Göinge kommun



IT kommuner i Skåne AB
(Andra tjänstemän i respektive kommun som bör ha beslutet)



   
   

   
 
 
   

Aktieägaravtal för IT kommuner i Skåne Aktiebolag  
(org.nr 559067-2142) 
 

§ 1 Parter 
Med parter avses nedanstående kommuner:  
Bromölla kommun  org.nr. 212000 – 0894 
Hörby kommun org.nr. 212000 – 1108 
Höörs kommun org.nr. 212000 – 1116 
Osby kommun  org.nr. 212000 – 0902 
Sjöbo kommun  org.nr. 212000 – 1090 
Östra Göinge kommun org. nr 212000 – 0860 
 

§ 2 Bakgrund 
Bromölla, Hörby, Höörs, Osby, Sjöbo och Östra Göinge kommuner äger bolaget IT kommuner i Skåne 
Aktiebolag gemensamt. Syftet med ägandet är att kommunerna ska ha förutsättningar att samordna 
verksamhetsutveckling som är behov av IT- stöd.  
 
Målet med delägandet är strategiskt och långsiktigt. Bolaget är parternas medaktör för att 
tillhandahålla informations- och kommunikationsteknik för parternas verksamheter och på så sätt 
öka tillgången till denna teknik i samhället. Parterna är både ägare till bolaget och beställare av 
bolagets tjänster. 
 
Det är möjligt för andra kommuner att bli delägare i bolaget. 
 

§ 3 Aktieägaravtalets syfte 
Aktieägaravtalets syfte är att reglera parternas rättigheter och skyldigheter i relationen med 
varandra och bolaget, hur ägarna arbetar samt ägarförhållandena.  
 
Parterna ska utöva sitt inflytande över IT kommuner i Skåne Aktiebolag inom ramen för vad som sägs 
i detta avtal, samt andra relevanta styrande dokument som antas av ägarna. 
 

§ 4 Verksamhetens syfte 
Bolagets syfte är att erbjuda en kostnadseffektiv och säker utveckling av parternas verksamheter 
genom att samordna inköp, förvaltning, ägande och utveckling av informations-och 
kommunikationsteknik. Bolaget ska vara en aktiv part i verksamhetsutvecklingen och 
resurseffektiviteten ska komma alla ägare till gagn. Aktieägarna ska behandlas lika. 
 
Verksamheten ska bedrivas enligt de riktlinjer som framgår av antagen bolagsordning och antaget 
ägardirektiv. 
 

§ 5 Ägarnas åtaganden 
Samverkan och långsiktigt engagemang 
För att resurseffektivitet ska uppnås har parterna att samverka med varandra och bolaget. Att vara 
delägare innebär därmed: 

• Ett åtagande att den verksamhetsutveckling som är behov av IT-stöd ska drivas gemensamt 
med de andra delägarna för att resurseffektivitet ska uppnås på lång sikt.  
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• Att verka för bolagets bästa och ta ett aktivt ansvar för bolagets utveckling. 

• Se ägandet som ett långsiktigt engagemang där tid läggs på uppdraget att vara en aktiv 
ägare. 

 
Om samverkan inte sker och detta orsakar ekonomiska merkostnader för bolaget och övriga ägare är 
det grund för förhandling mellan ägarna om ekonomisk kompensation. 
 
Beslutsfattande vid bolagsstämman 
Enhällighet krävs vid beslut i frågor om: 

• Ändring av bolagsordning 

• Ändring av ägardirektiv 

• Ändring av bolagets inriktning 

• Ändring av aktiekapital som gör att parternas ägande späds ut 
 

§ 6 Parternas arbetsformer 
Parterna har att arbeta utifrån en strategisk plan för IT-stöd. 
 
Mellan parterna ska hållas ägarsamråd i syfte att identifiera behov av verksamhetsutveckling, 
samordna verksamhetsutveckling mellan parterna eller ta ställning till ägarfrågor som berör bolaget. 
Parterna representeras av kommundirektörerna på ägarsamråden. Kommunstyrelsernas ordförande 
kan adjungeras. 
 
Mellan parterna och bolagets styrelse ska hållas ägardialoger i syfte att kommunicera förväntningar 
på bolaget och förhållanden kring bolagets status. På ägardialogerna medverkar 
kommundirektörerna och bolagets styrelse. Kommunstyrelsernas ordförande kan adjungeras. 
 

§ 7 Aktiekapital och aktieinnehav 
Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst SEK 6 miljoner och högst SEK 15 miljoner kronor. 
Aktierna skall ha ett kvotvärde av SEK 1000/st. 
 
Vid ikraftträdande av detta aktieägaravtal ägs aktierna i IT kommuner i Skåne Aktiebolag enligt 
följande: 

Ägare Andel Antal aktier 

Bromölla kommun   1/6 2 000 

Hörby kommun        1/6 2 000 

Höörs kommun      1/6 2 000 

Osby kommun 1/6 2 000 

Sjöbo kommun 1/6 2 000 

Östra Göinge kommun   1/6 2 000 

 
Samtliga aktier är av samma slag och med varje aktie följer en röst. 
 
Ny aktieägare 
Önskar ytterligare någon kommun inträda som aktieägare och delta i IT-samverkan under samma 
förutsättningar som parterna ska aktiedelning i första hand ske genom riktad nyemission. Den nye 
aktieägarens aktiepost ska därvid anpassas till övriga delägares aktieinnehav.  
 
Beslutet att en ny kommun ska inträda som aktieägare ska vara enhälligt beslut på bolagsstämman. 
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Ny aktieägare ska förklara sig beredd att inträda som part tillsammans med övriga parter och ansluta 
sig till detta avtal med åtföljande rättigheter och skyldigheter. 
 
Aktieägares utträde 
Om en part vill lämna samarbetet ska 

• Parten avisera detta två år innan utträdet. Beslutet ska vara fattat av partens 
kommunfullmäktige. 

• Innan en aktie överlåts till en ny ägare ska övriga aktieägare erbjudas att köpa lika andel av 
de aktier som avses avyttras. Den som avser att överlåta en aktie ska således före 
överlåtelsen anmäla detta till bolagets styrelse på det sätt som aktiebolagslagen föreskriver 
(förköpserbjudande). 

• Aktierna ska fördelas jämt mellan de kvarvarande aktieägarna.  

• För att värdera aktierna ska principen om substansvärdering användas. Potentiell moms ska 
utträdande part stå för. 

 

§ 8 Pantsättning och överlåtelse 
Part får inte pantsätta, överlåta eller ställa ut option på dennes tillhöriga aktier i bolaget utan övriga 
Parters samtycke. 
 

§ 9 Bolagets styrelse  
Styrelsen består av tjänstepersoner inom ägarnas verksamheter. Respektive part utser en ordinarie 
ledamot och en suppleant. Valet görs av respektive kommunfullmäktige. 
Styrelseordföranden utses inom styrelsen på det konstituerande sammanträdet.  
 
Parterna förbinder sig att på bolagsstämma i bolaget rösta för tillsättning av de personer till 
styrelseledamöter och suppleanter som har nominerats av respektive part. Ledamot kan endast 
entledigas och ersättas av den part som har nominerat ledamoten.  
 

§ 10 Revision 
Bolagets revisor och revisorssuppleant ska vara en auktoriserad revisor eller ett auktoriserat 
revisionsbolag. I bolagsordningen finns reglerat kring lekmannarevisor. 
 

§ 11 Verkställande direktör 
Bolaget ska ha en verkställande direktör. Styrelsen utser verkställande direktör samt fastställer 
instruktion och anställningsvillkor för denne. Styrelsen ska samråda med parterna vid rekrytering av 
verkställande direktör.   
 

§ 12 Bolagets ekonomi 
Syftet med bolaget är inte att bereda vinst åt ägarna. Verksamheten ska bedrivas efter 
självkostnadsprincipen, men affärsmässighet ska vara givet i beslut som ska gagna bolaget och 
ägarna.  
 
Bolaget har inte rätt att ingå borgen. 
 
Firmateckning 
Firman tecknas av styrelsen eller av styrelsens ordförande och en styrelseledamot i förening eller av 
styrelsens ordförande och verkställande direktören i förening. Verkställande direktören äger alltid 
rätt att teckna bolagets firma inom ramen för den fortlöpande förvaltningen. 
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Finansiering av bolagets verksamhet och tillskjutande av kapital 
Bolagets verksamhet ska i första hand finansieras genom dess aktiekapital samt genom internt 
genererade medel och eventuell upplåning. Ägarna har att på lika grunder tillskjuta kapital om 
bolaget bedömer att bolaget inte kan finansiera ägarnas strategiska satsningar med befintliga medel. 
 
Vinster och förluster hanteras lika mellan parterna i proportion till aktieinnehavet. Lever en part inte 
upp till samordningsprinciperna ska detta i första hand hanteras av kommundirektörerna på 
ägarsamråden. 
 

§ 13 Arkivering av handlingar 
Bolaget ansvarar för att gällande arkivlagstiftning uppfylls. Handlingar, dokumentation, räkenskaper 
m.m. ska sparas i enlighet med gällande arkivlagstiftning för kommuner. Det innebär att handlingar 
ska diarieföras och arkiveras, samt att en dokumenthanteringsplan ska finnas. Höörs kommuns 
arkivreglemente ska gälla och i och med det är kommunstyrelsen i Höörs kommun tillsammans med 
Sydarkivera arkivmyndigheter för bolaget. Elektroniska handlingar ska slutarkiveras hos Sydarkivera. 
 

§ 14 Beslut i frågor av principiell betydelse eller större vikt 
Bestämmelser om detta finns reglerat i bolagsordningen. 
 

§ 15 Avtalstid  
Detta aktieägaravtal träder i kraft när det undertecknats av parterna och godkänts av parternas 
kommunfullmäktige. 
 

§ 16 Väsentliga förändringar  
Om väsentliga förändringar av verksamheten eller förutsättningarna för denna inträffar äger vardera 
parten rätten att uppta förhandlingar om villkoren i detta avtal. 
 

§ 17 Konsekvenser för parterna vid uppsägning  
För det fall part säger upp avtalet till upphörande ska uppsägande part erbjuda samtliga aktieägare 
att förvärva lika andel av dess aktier i IT kommuner i Skåne AB till substansvärde.  
 
För det fall part bryter mot bestämmelser i detta avtal och detta kontraktsbrott är av väsentlig 
betydelse för en annan part och den felande parten inte vidtar rättelse inom 30 dagar från skriftlig 
anmodan från förfördelad part, äger den förfördelade parten rätt att säga upp detta avtal till 
omedelbart upphörande i förhållande till den felande parten samt att den felande parten på begäran 
av övriga parter är skyldig att överlåta sina aktier i bolaget till övriga parter till substansvärde. 
Felande part ska därutöver betala skadestånd till övriga parter som ska motsvara den skada som 
parterna åsamkats genom avtalsbrottet. 
 

§ 18 Ändringar och tillägg 
Ändringar och tillägg till detta avtal ska vara skriftliga och undertecknade av alla parter. 
 

§ 19 Tvist 
Tvister i anledning av detta avtal ska i första hand lösas genom förhandlingar parterna emellan. Om 
sådana förhandlingar misslyckas ska tvisten för slutligt avgörande hänskjutas till allmän domstol. 
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Detta avtal är upprättat i sex likalydande exemplar varav parterna erhållit var sitt.  

 

 

 

 

 
   

Jenny Önnevik  Marie Wäppling 
Kommunstyrelsens ordförande  Kommunchef 
Bromölla kommun  Bromölla kommun 
   
   
   

Cecilia Bladh in Zito  Irene Nyqvist 
Kommunstyrelsens ordförande  Kommundirektör 
Hörby kommun  Hörby kommun 
   
   
   

Johan Svahnberg  Camilla Lindhe 
Kommunstyrelsens ordförande  Kommundirektör 
Höörs kommun  Höörs kommun 
   
   
   

Niklas Larsson  Petra Gummesson 
Kommunstyrelsens ordförande  Kommundirektör 
Osby kommun  Osby kommun 
   
   
   

Magnus Weberg  Karina Hansson 
Kommunstyrelsens ordförande   Kommundirektör 
Sjöbo kommun  Sjöbo kommun 
   
   
   

Patric Åberg  Merete Tillman 
Kommunstyrelsens ordförande  Kommundirektör 
Östra Göinge kommun  Östra Göinge kommun 
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     Reviderad 2021-06-21 

Aktieägaravtalet 

Befintligt aktieägaravtal Förslag till nytt aktieägaravtal 

 Sjöbo och Bromöllas loggor har lagts till 

 
Aktieägaravtal för IT kommuner i 
Skåne Aktiebolag 
(organisationsnummer 559067-2142)        
 

 

§ 1 Parter 
Kommun Organisationsnummer 

Hörby kommun org.nr. 212000 - 1108 

Höörs kommun org.nr. 212000 - 1116 

Osby kommun    org.nr. 212000 - 0902 

Östra Göinge 

kommun 

org. nr 212000 - 0860 

 

§ 1 Parter 
Med parter avses nedanstående kommuner:  
Sjöbo och Bromölla läggs till 
Bromölla kommun org.nr. 212000-0894 
Sjöbo kommun org.nr. 212000-1090 
 
 

§ 2 Bakgrund 

Hörby, Höörs, Osby och Östra Göinge 

kommuner äger bolaget IT kommuner i Skåne 

Aktiebolag gemensamt. Syftet med ägandet är 

att kommunerna ska ha förutsättningar att 

samordna verksamhetsutveckling som är behov 

av IT- stöd.  

 

Målet med delägandet är strategiskt och 

långsiktigt. Bolaget är Parternas medaktör för 

att tillhandahålla informations- och 

kommunikationsteknik för Parternas 

verksamheter och på så sätt öka tillgången till 

denna teknik i samhället. Parterna är både 

ägare till bolaget och beställare av bolagets 

tjänster. 

 

Det är möjligt för andra kommuner att bli 

delägare i bolaget.  

§ 2 Bakgrund 

Bromölla, Hörby, Höörs, Osby, Sjöbo och 

Östra Göinge kommuner äger bolaget IT 

kommuner i Skåne Aktiebolag gemensamt. 

Syftet med ägandet är att kommunerna ska ha 

förutsättningar att samordna 

verksamhetsutveckling som är behov av IT- 

stöd.  

 

Målet med delägandet är strategiskt och 

långsiktigt. Bolaget är parternas medaktör för 

att tillhandahålla informations- och 

kommunikationsteknik för parternas 

verksamheter och på så sätt öka tillgången till 

denna teknik i samhället. Parterna är både ägare 

till bolaget och beställare av bolagets tjänster. 

 

Det är möjligt för andra kommuner att bli 

delägare i bolaget. 
 

§ 3 Aktieägaravtalets syfte 
Aktieägaravtalets syfte är att reglera Parternas 

rättigheter och skyldigheter i relationen med 

varandra och bolaget, hur ägarna arbetar samt 

ägarförhållandena.  

 

Parterna ska utöva sitt inflytande över IT 

kommuner i Skåne Aktiebolag inom ramen för 

 
Inga förändringar 
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vad som sägs i detta avtal, samt andra relevanta 

styrande dokument som antas av ägarna. 
§ 4 Verksamhetens syfte 
Bolagets syfte är att erbjuda en 

kostnadseffektiv och säker utveckling av 

ägarnas verksamheter genom att samordna 

ägarnas inköp, förvaltning, ägande och 

utveckling av informations-och 

kommunikationsteknik. Bolaget ska vara en 

aktiv part i verksamhetsutveckling och 

resurseffektiviteten ska komma alla ägare till 

gagn. 

 

Verksamheten ska bedrivas enligt de riktlinjer 

som framgår av antagen bolagsordning och 

antaget ägardirektiv. 

Redaktionell förändring. Likabehandlingsprincipen 
är tillagd.  

§ 4 Verksamhetens syfte 
Bolagets syfte är att erbjuda en 

kostnadseffektiv och säker utveckling av 

parternas verksamheter genom att samordna 

inköp, förvaltning, ägande och utveckling av 

informations-och kommunikationsteknik. 

Bolaget ska vara en aktiv part i 

verksamhetsutvecklingen och 

resurseffektiviteten ska komma alla ägare till 

gagn. Aktieägarna ska behandlas lika. 

 

Verksamheten ska bedrivas enligt de riktlinjer 

som framgår av antagen bolagsordning och 

antaget ägardirektiv. 

§ 5 Ägarnas åtaganden 
För att resurseffektivitet ska uppnås har ägarna 

att samverka med varandra och bolaget. Att 

vara delägare innebär ett åtagande att den 

verksamhetsutveckling som är behov av IT-

stöd ska drivas gemensamt med de andra 

delägarna för att resurseffektivitet ska uppnås 

på lång sikt. Om samverkan inte sker och detta 

orsakar ekonomiska merkostnader för bolaget 

och övriga ägare är det grund för förhandling 

mellan ägarna om ekonomisk kompensation.  

§ 5 Ägarnas åtaganden 
Samverkan och långsiktigt engagemang 

För att resurseffektivitet ska uppnås har 

parterna att samverka med varandra och 

bolaget. Att vara delägare innebär därmed: 

• Ett åtagande att den verksamhets-

utveckling som är behov av IT-stöd ska 

drivas gemensamt med de andra 

delägarna för att resurseffektivitet ska 

uppnås på lång sikt.  

• Att verka för bolagets bästa och ta ett 

aktivt ansvar för bolagets utveckling. 

• Se ägandet som ett långsiktigt 

engagemang där tid läggs på uppdraget 

att vara en aktiv ägare. 

 

Om samverkan inte sker och detta orsakar 

ekonomiska merkostnader för bolaget och 

övriga ägare är det grund för förhandling 

mellan ägarna om ekonomisk kompensation. 

 

Beslutsfattande bolagsstämman 
Enhällighet krävs vid beslut i frågor om: 

• Ändring av bolagsordning 

• Ändring av ägardirektiv 

• Ändring av bolagets inriktning 

• Ändring av aktiekapital som gör att 
parternas ägande späds ut 

§ 6 Ägarnas arbetsformer 
Ägarna har att arbeta utifrån en strategisk plan 

för IT-stöd. 

§ 6 Parternas arbetsformer 
Parterna har att arbeta utifrån en strategisk plan 

för IT-stöd. 
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Mellan ägarna ska hållas ägarsamråd i syfte att 

identifiera behov av verksamhetsutveckling, 

samordna verksamhetsutveckling mellan 

ägarna eller ta ställning till ägarfrågor som 

berör bolaget. Ägarna representeras av 

kommundirektörerna på ägarsamråden och 

kommunstyrelsernas ordförande kan 

adjungeras. 

 

Mellan ägarna och bolagets styrelse ska hållas 

ägardialoger i syfte att kommunicera 

förväntningar på bolaget och förhållanden 

kring bolagets status. På ägardialogerna 

medverkar kommundirektörerna och bolagets 

styrelse. 

 

Mellan parterna ska hållas ägarsamråd i syfte 

att identifiera behov av verksamhetsutveckling, 

samordna verksamhetsutveckling mellan 

parterna eller ta ställning till ägarfrågor som 

berör bolaget. Parterna representeras av 

kommundirektörerna på ägarsamråden. 

Kommunstyrelsernas ordförande kan 

adjungeras. 

 

Mellan parterna och bolagets styrelse ska hållas 

ägardialoger i syfte att kommunicera 

förväntningar på bolaget och förhållanden kring 

bolagets status. På ägardialogerna medverkar 

kommundirektörerna och bolagets styrelse. 

Kommunstyrelsernas ordförande kan 

adjungeras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 7 Aktiekapital och aktieinnehav 
Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst SEK 6 

miljoner och högst SEK 15 miljoner kronor. 

Aktierna skall ha ett kvotvärde av SEK 1000/st. 

 

Vid ikraftträdande av detta aktieägaravtal ägs 

aktierna i IT kommuner i Skåne Aktiebolag 

enligt följande: 

Ägare  Antal aktier 

 Antal  

Hörby kommun 2000 

 1/4 

Höörs kommun 2000 

 1/4 

Osby kommun 2000 

 1/4 

Östra Göinge kommun 2000 

 1/4 

 

Önskar ytterligare någon kommun inträda som 

aktieägare och delta i IT-samverkan under 

samma förutsättningar som parterna ska 

aktiedelning i första hand ske genom riktad 

§ 7 Aktiekapital och aktieinnehav 
Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst SEK 6 

miljoner och högst SEK 15 miljoner kronor. 

Aktierna skall ha ett kvotvärde av SEK 1000/st. 

 

Vid ikraftträdande av detta aktieägaravtal ägs 

aktierna i IT kommuner i Skåne Aktiebolag 

enligt följande: 

Ägare Andel Antal aktier 
Bromölla kommun   1/6 2 000 
Hörby kommun        1/6 2 000 
Höörs kommun      1/6 2 000 
Osby kommun 1/6 2 000 
Sjöbo kommun 1/6 2 000 
Östra Göinge kommun   1/6 2 000 

 

Samtliga aktier är av samma slag och med varje 

aktie följer en röst. 
 

Ny aktieägare 

Önskar ytterligare någon kommun inträda som 

aktieägare och delta i IT-samverkan under 

samma förutsättningar som parterna ska 
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nyemission. Den nye aktieägarens aktiepost ska 

därvid anpassas till övriga delägares 

aktieinnehav.  

 

Beslutet avseende att en ny kommun ska 

inträda som aktieägare ska vara enhälligt.  

 

Ny aktieägare ska förklara sig beredd att 

inträda som part tillsammans med övriga Parter 

anslutande detta avtal med åtföljande 

rättigheter och skyldigheter. 

 

Beslut om ändring av aktiefördelningen vid 

tillkommande eller frånträdande av Part eller 

ändring av bolagets aktiekapital fattas av 

bolagsstämma. Dessa beslut ska vara enhälliga. 

Parterna deltar i detta konsortium med samtliga 

aktier, som vederbörande har och i framtiden 

kan komma förvärva i bolaget.  

 

Om en Part lämnar samarbetet ska aktierna 

värderas för att kunna fördelas lika mellan de 

kvarvarande aktieägarna. Principen om 

substansvärdering ska vara vägledande. Priset 

på aktierna ska även påverkas av de materiella 

och immateriella värden som eventuellt återförs 

till den Part som utträder. 

 

 

aktiedelning i första hand ske genom riktad 

nyemission. Den nye aktieägarens aktiepost ska 

därvid anpassas till övriga delägares 

aktieinnehav.  

 

Beslutet avseende att en ny kommun ska 

inträda som aktieägare ska vara enhälligt beslut 

på bolagsstämman. 

 

Ny aktieägare ska förklara sig beredd att 

inträda som part tillsammans med övriga parter 

och ansluta sig till detta avtal med åtföljande 

rättigheter och skyldigheter. 

 

Beslut om ändring av aktiefördelningen vid 

tillkommande eller frånträdande av Part eller 

ändring av bolagets aktiekapital fattas av 

bolagsstämma. Dessa beslut ska vara enhälliga. 

Parterna deltar i detta konsortium med samtliga 

aktier, som vederbörande har och i framtiden 

kan komma förvärva i bolaget.  

 

Aktieägares utträde 

Om en part vill lämna samarbetet ska 

• Parten avisera detta två år innan 

utträdet. Beslutet ska vara fattat av 

partens kommunfullmäktige. 

• Innan en aktie överlåts till en ny ägare 

ska övriga aktieägare erbjudas att köpa 

lika andel av de aktier som avses 

avyttras. Den som avser att överlåta en 

aktie ska således före överlåtelsen 

anmäla detta till bolagets styrelse på det 

sätt som aktiebolagslagen föreskriver 

(förköpserbjudande). 

• Aktierna ska fördelas jämt mellan de 

kvarvarande aktieägarna.  

• För att värdera aktierna ska principen 

om substansvärdering användas. 

Potentiell moms ska utträdande part stå 

för. 

• Priset på aktierna ska även påverkas av 

de materiella och immateriella värden 

som eventuellt återförs till den part som 

utträder. 
 

§ 8 Pantsättning och överlåtelse 
Part får inte pantsätta, överlåta eller ställa ut 

option på dennes tillhöriga aktier i bolaget utan 

övriga Parters samtycke. 

Inga förändringar 
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§ 9 Bolagets styrelse  
Styrelsens sammansättning, val av ordförande 

respektive vice ordförande och suppleanters 

närvaro framgår av bolagsordningen. 

 

Med reservation för vad nedan sägs, fattas 

beslut vid styrelsesammanträden med enkel 

majoritet. Vid lika röstetal äger ordföranden 

utslagsröst. 

 

För giltigt styrelsebeslut i följande frågor krävs 

att styrelsen varit fulltalig och enig: 

1. Förslag till bolagsstämma om ändring 

av bolagsordning för IT kommuner i 

Skåne AB 

2. Förslag till bolagsstämma om ändring 

av IT kommuner i Skåne AB:s 

aktiekapital 

3. Beslut om investering till belopp som 

för IT kommuner i Skåne AB innebär 

åtagande överstigande 10 % av IT 

kommuner i Skåne AB:s 

balansomslutning enligt senaste 

fastställda balansräkning 

 

Om beslut i fråga, där enighet enligt ovan 

krävs, inte kan fattas beroende på att styrelsen 

inte är fulltalig vid sammanträdet eller om 

enighet inte kan uppnås, ska ärendet bordläggas 

och avgöras vid ett styrelsesammanträde som 

hålls tidigast två och senast fyra veckor därefter 

på tid som ordförande bestämmer. Uppnås inte 

heller vid detta styrelsesammanträde enighet 

ska, på yrkande av styrelseledamot, frågan 

hänskjutas till avgörande på bolagsstämma. 

Denna stämma ska hållas tidigast två och 

senast fyra veckor därefter på tid som 

ordförande bestämmer.  

§ 9 Bolagets styrelse  
Styrelsen består av tjänstepersoner inom 

ägarnas verksamheter. Respektive part utser en 

ordinarie ledamot och en suppleant. Valet görs 

av respektive kommunfullmäktige.  

 

Styrelseordföranden utses inom styrelsen på det 

konstituerande sammanträdet.  

 

Parterna förbinder sig att på bolagsstämma i 

bolaget rösta för tillsättning av de personer till 

styrelseledamöter och suppleanter som har 

nominerats av respektive part. Ledamot kan 

endast entledigas och ersättas av den part som 

har nominerat ledamoten.  

 
Nedanstående föreslås tas bort med motivet att  de 
två första punkterna är ägarfrågor och den tredje 
punkten framgår av ägardirektivet.  

För giltigt styrelsebeslut i följande frågor krävs 

att styrelsen varit fulltalig och enig: 

1. Förslag till bolagsstämma om ändring 

av bolagsordning för IT kommuner i 

Skåne AB 

2. Förslag till bolagsstämma om ändring 

av IT kommuner i Skåne AB:s 

aktiekapital 

3. Beslut om investering till belopp som 

för IT kommuner i Skåne AB innebär 

åtagande överstigande 10 % av IT 

kommuner i Skåne AB:s 

balansomslutning enligt senaste 

fastställda balansräkning 
 

Om beslut i fråga, där enighet enligt ovan 

krävs, inte kan fattas beroende på att styrelsen 

inte är fulltalig vid sammanträdet eller om 

enighet inte kan uppnås, ska ärendet bordläggas 

och avgöras vid ett styrelsesammanträde som 

hålls tidigast två och senast fyra veckor därefter 

på tid som ordförande bestämmer. Uppnås inte 

heller vid detta styrelsesammanträde enighet 

ska, på yrkande av styrelseledamot, frågan 

hänskjutas till avgörande på bolagsstämma. 

Denna stämma ska hållas tidigast två och senast 

fyra veckor därefter på tid som ordförande 

bestämmer. 
  

§ 10 Revision Inga förändringar 
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Bolagets revisor och revisorssuppleant ska vara 

en auktoriserad revisor eller ett auktoriserat 

revisionsbolag. I bolagsordningen finns reglerat 

kring lekmannarevisor. 
§ 11 Verkställande direktör 
Bolaget ska ha en verkställande direktör. 

Styrelsen utser verkställande direktör samt 

fastställer instruktion och anställningsvillkor 

för denne. Bolaget ska samråda med bolagets 

Parter vid rekrytering av verkställande direktör.   

§ 11 Verkställande direktör 
Bolaget ska ha en verkställande direktör. 

Styrelsen utser verkställande direktör samt 

fastställer instruktion och anställningsvillkor 

för denne. Styrelsen ska samråda med parterna 

vid rekrytering av verkställande direktör.   
§ 12 Bolagets ekonomi 
Verksamheten ska bedrivas efter 

självkostnadsprincipen, men affärsmässighet 

ska vara givet i beslut som ska gagna bolaget 

och ägarna.  

  

Syftet med bolaget är inte att bereda vinst åt 

ägarna. Bolaget har inte rätt att ingå borgen. 

 

Firman tecknas av styrelsen eller av styrelsens 

ordförande och en styrelseledamot i förening 

eller av styrelsens ordförande och verkställande 

direktören i förening. Verkställande direktören 

äger alltid rätt att teckna bolagets firma inom 

ramen för den fortlöpande förvaltningen. 

 

Vinster och förluster hanteras lika mellan 

ägarna proportion till aktieinnehavet. Lever en 

ägare inte upp till samordningsprinciperna ska 

detta i första hand hanteras av 

kommundirektörerna på ägarsamråden. 

Redaktionella ändringar 

Syftet med bolaget är inte att bereda vinst åt 

ägarna. Verksamheten ska bedrivas efter 

självkostnadsprincipen, men affärsmässighet 

ska vara givet i beslut som ska gagna bolaget 

och ägarna.  

 

Bolaget har inte rätt att ingå borgen. 

 

Firmateckning 

Firman tecknas av styrelsen eller av styrelsens 

ordförande och en styrelseledamot i förening 

eller av styrelsens ordförande och verkställande 

direktören i förening. Verkställande direktören 

äger alltid rätt att teckna bolagets firma inom 

ramen för den fortlöpande förvaltningen. 

Finansiering av bolagets verksamhet och 

tillskjutande av kapital 

Bolagets verksamhet ska i första hand 

finansieras genom dess aktiekapital samt 

genom internt genererade medel och eventuell 

upplåning. Ägarna har att på lika grunder 

tillskjuta kapital om bolaget bedömer att 

bolaget inte kan finansiera ägarnas strategiska 

satsningar med befintliga medel. 

 

Vinster och förluster hanteras lika mellan 

parterna i proportion till aktieinnehavet. Lever 

en part inte upp till samordningsprinciperna ska 

detta i första hand hanteras av 

kommundirektörerna på ägarsamråden. 

 
§ 13 Arkivering av handlingar 
Bolaget ansvarar för att gällande 

arkivlagstiftning uppfylls. Handlingar, 

dokumentation, räkenskaper m.m. ska sparas i 

enlighet med gällande arkivlagstiftning för 

kommuner. Det innebär att handlingar ska 

diarieföras och arkiveras, samt att en 

§ 13 Arkivering av handlingar 
Bolaget ansvarar för att gällande 

arkivlagstiftning uppfylls. Handlingar, 

dokumentation, räkenskaper m.m. ska sparas i 

enlighet med gällande arkivlagstiftning för 

kommuner. Det innebär att handlingar ska 

diarieföras och arkiveras, samt att en 
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dokumenthanteringsplan ska finnas. Höörs 

kommuns arkivreglemente ska gälla och i och 

med det är kommunstyrelsen i Höörs kommun 

tillsammans med Sydarkivera 

arkivmyndigheter för Unikom. Elektroniska 

handlingar ska slutarkiveras hos Sydarkivera. 

dokumenthanteringsplan ska finnas. Höörs 

kommuns arkivreglemente ska gälla och i och 

med det är kommunstyrelsen i Höörs kommun 

tillsammans med Sydarkivera 

arkivmyndigheter för bolaget. Elektroniska 

handlingar ska slutarkiveras hos Sydarkivera. 

 
§ 14 Beslut i frågor av principiell 
betydelse eller större vikt 
Bestämmelser om detta finns reglerat i 

bolagsordningen. 

Inga förändringar 

 

§ 15 Avtalstid  
Detta aktieägaravtal träder i kraft när det 

undertecknats av Parterna och godkänts av 

Parternas kommunfullmäktige. 

 

Vill Part säga upp avtal ska det ske två år innan 

önskat utträdesdatum. Beslutet ska vara fattat 

av berört kommunfullmäktige. 

 
 
 
 

Vill Part säga upp avtal ska det ske två år innan 

önskat utträdesdatum. Beslutet ska vara fattat 

av berört kommunfullmäktige. Framgår av 

tidigare stycke 

§ 16 Väsentliga förändringar  
Om väsentliga förändringar av verksamheten 

eller förutsättningarna för denna inträffar äger 

vardera Part uppta förhandlingar om villkoren i 

detta avtal. 

Redaktionell ändring 

Om väsentliga förändringar av verksamheten 

eller förutsättningarna för denna inträffar äger 

vardera parten rätten att uppta förhandlingar 

om villkoren i detta avtal. 

 

§ 17 Konsekvenser för Parterna vid 
uppsägning  
För det fall Part säger upp avtalet till 

upphörande ska uppsägande Part erbjuda 

övriga Parter att förvärva aktier i IT kommuner 

i Skåne AB till kvotvärdet. 

 

För det fall Part bryter mot bestämmelser i 

detta avtal och detta kontraktsbrott är av 

väsentlig betydelse för en annan Part och den 

felande Parten inte vidtar rättelse inom 30 

dagar från skriftlig anmodan från förfördelad 

Part, äger den förfördelade Parten rätt att säga 

upp detta avtal till omedelbart upphörande i 

förhållande till den felande Parten samt att den 

felande Parten på begäran av övriga Parter är 

skyldig att överlåta sina aktier i bolaget till 

övriga Parter för aktiernas kvotvärde. Felande 

Part ska därutöver betala skadestånd till övriga 

Parter som ska motsvara den skada som 

Parterna åsamkats genom avtalsbrottet. 

För det fall part säger upp avtalet till 

upphörande ska uppsägande part erbjuda 

samtliga aktieägare att förvärva lika andel av 

dess aktier i IT kommuner i Skåne AB till 

substansvärde.  

 

För det fall part bryter mot bestämmelser i detta 

avtal och detta kontraktsbrott är av väsentlig 

betydelse för en annan part och den felande 

parten inte vidtar rättelse inom 30 dagar från 

skriftlig anmodan från förfördelad part, äger 

den förfördelade parten rätt att säga upp detta 

avtal till omedelbart upphörande i förhållande 

till den felande parten samt att den felande 

parten på begäran av övriga parter är skyldig att 

överlåta sina aktier i bolaget till övriga parter 

till substansvärde. Felande part ska därutöver 

betala skadestånd till övriga parter som ska 

motsvara den skada som parterna åsamkats 

genom avtalsbrottet. 

 
 

§ 18 Ändringar och tillägg Inga förändringar 
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Ändringar och tillägg till detta avtal ska vara 

skriftliga och undertecknade av alla Parter. 
 

§ 19 Tvist 
Tvister i anledning av detta avtal ska i första 

hand lösas genom förhandlingar Parterna 

emellan. Om sådana förhandlingar misslyckas 

ska tvisten för slutligt avgörande hänskjutas till 

allmän domstol. 

Inga förändringar 

 

Detta avtal är upprättat i fyra likalydande 

exemplar varav Parterna erhållit var sitt.  

 

 

Detta avtal är upprättat i sex likalydande 

exemplar varav parterna erhållit var sitt.  
 
 
 
Bromölla kommun 
Hörby kommun 
Höörs kommun 
Osby kommun 
Sjöbo kommun 
Östra Göinge kommun 
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IT kommuner i Skåne Aktiebolag

Org nr 559067-2142

Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten
IT kommuner i Skåne AB:s uppdrag är att, tillsammans med ägarna, driva och utveckla den interna
IT-verksamheten i kommunerna samt i mindre omfattning i av dessa kommuner helägda bolag.
Bolagets ändamål är att, med tillämpning av kommunala självkostnads- och likställighetsprinciper,
tillsammans med ägarna svara för den interna IT-verksamheten i kommunerna. Syftet är att erbjuda 
en kostnadseffektiv och säker förvaltning av IT-verksamheten.

Bolaget har sitt säte i Hörby.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Vid årsskiftet skedde ett verksamhetsövertag där Osby kommuns befintliga IT-miljö överfördes till Unikom,
tillsammans med fyra tillsvidareanställda. Detta verksamhetsövertag innefattade även Osby kommuns
telefonväxel. Denna har sedan dess migrerats in i Unikoms miljö och sedan 2020-04-24 driftar Unikom en
gemensam telefoniplattform för samtliga ägarkommuner.

Under året migrerades även övriga delar av Osby kommuns IT-miljö till Unikom. Detta innefattar såväl datorer
som skrivare, servrar, verksamhetssystem och nätverksutrustning.

Från och med 2020-01-01 övertog Unikom ägandet av samtliga inköpta skrivare i ägarkommunerna (de 
leasade skrivarna ingår inte).

2020-02-01 ägde ännu en verksamhetsövergång rum. Avdelningen för Digital utveckling i Östra Göinge 
kommun gick över till Unikom, inklusive två tillsvidareanställda.

Bolaget har under året haft en måttlig påverkan av pandemin. Periodvis har leveranser av datorer och annan 
hårdvara varit försenade. Visst arbete ute i verksamheterna har pausats. De som haft möjlighet att arbeta
hemifrån har gjort det. Sjukfrånvaron har legat på samma nivå som tidigare år.

Ekonomiska analys
Under året har vi haft kostnader av engångskaraktär som avser personal och licenser. Därav är årets resultat 
en förlust på 2 646tkr.

Förväntad framtid utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Med anledning av det ägardirektiv som beslutades i november 2019, har vi inom bolaget arbetat fram en ny 
organisationsplan. Ett helt nytt område som kommer att arbeta aktivt med våra ägarkommuners digitala 
verksamhetsutveckling har tillkommit.

Såväl Bromölla kommun som Sjöbo kommun har uttryckt intresse för att bli delägare i Unikom och 
processen rullar nu även i respektive ägarkommun. 

Arbetet med att upprätthålla IT-infrastrukturen fortlöper kontinuerligt.
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IT kommuner i Skåne Aktiebolag

Org nr 559067-2142

Ägarförhållanden
Aktierna i bolaget ägs från och med 2016-06-21 av följande tre kommuner, med inträde av Osby kommun
2020-01-01:

Antal Aktier Antal röster
Hörby kommun 2 000 2 000
Höörs kommun 2 000 2 000
Osby kommun 2 000 2 000
Östra Göinge kommun 2 000 2 000

Flerårsöversikt
Ekonomisk översikt tkr 2020 2019 2018

Nettoomsättning 63 740 42 271
Resultat efter finansiella poster -2 646 -285
Balansomslutning 71 418 48 313
Soliditet % 10 20
Definitioner: se not 1

Eget kapital

2020-12-31 Bundet eget kapital Fritt eget kapital
Aktiekapital Bal.res. inkl 

årets resultat

Summa eget 

kapital

Ingående balans 8 000 000 1 842 676 9 842 676

Årets resultat -2 646 519 -2 646 519

Vid årets utgång 8 000 000 -803 843 7 196 157

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att ansamlad förlust, kronor , disponeras enligt följande:

Balanserats föregående år 1 842 676
Årets resultat -2 646 518
Balanseras i ny räkning -803 842

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar
med tillhörande noter.

2017

39 767

46 720

36 022
1 222

40 948
1 669

17 17
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IT kommuner i Skåne Aktiebolag

Org nr 559067-2142

Resultaträkning
Belopp i SEK Not 2020 2019

Nettoomsättning 63 740 901 42 270 992
Övriga rörelseintäkter 1 867 950 730 058

65 608 851 43 001 050
Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -29 805 888 -16 809 667
Personalkostnader 2 -21 498 965 -15 591 244
Av- och nedskrivningar av materiella
anläggningstillgångar -16 494 950 -10 628 588
Övriga rörelsekostnader -309 182 -209 036
Rörelseresultat -2 500 134 -237 486

Ränteintäkter och liknande resultatposter 3 6 382 6 962
Räntekostnader och liknande resultatposter 4 -150 989 -54 182
Resultat efter finansiella poster -2 644 741 -284 706

Bokslutsdispositioner
Bokslutsdispositioner, övriga 5 – 416 000
Resultat före skatt -2 644 741 131 294

Skatt på årets resultat 6 -1 778 -32 733

Årets resultat -2 646 519 98 561
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IT kommuner i Skåne Aktiebolag

Org nr 559067-2142

Balansräkning
Belopp i SEK Not 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
och liknande arbeten 7 – 118 420

– 118 420
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 8 34 223 347 27 318 412

34 223 347 27 318 412

Summa anläggningstillgångar 34 223 347 27 436 832

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 93 162 –
Fordringar hos koncernföretag 14 457 157 4 519 644
Aktuell skattefordran 405 031 144 294
Övriga fordringar 977 706 69 080
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 842 033 4 511 224

22 775 089 9 244 242

Kassa och bank
Kassa och bank 14 420 325 11 632 018

14 420 325 11 632 018

Summa omsättningstillgångar 37 195 414 20 876 260

SUMMA TILLGÅNGAR 71 418 761 48 313 092
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IT kommuner i Skåne Aktiebolag

Org nr 559067-2142

Balansräkning 
Belopp i SEK Not 2020-12-31 2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital

Aktiekapital 8 000 000 6 000 000
Nyemission under registrering – 2 000 000

8 000 000 8 000 000
Fritt eget kapital

Balanserat resultat 1 842 676 1 744 116
Årets resultat -2 646 519 98 561

-803 843 1 842 677
7 196 157 9 842 677

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 9 34 104 167 18 312 500

34 104 167 18 312 500
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 10 312 500 6 000 000
Leverantörsskulder 1 240 938 2 721 712
Skulder till koncernföretag 281 023 176 787
Övriga skulder 4 246 954 2 264 523
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 14 037 022 8 994 893

30 118 437 20 157 915

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 71 418 761 48 313 092
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Kassaflödesanalys
Belopp i SEK 2020 2019

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster -2 644 741 -284 706
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 12 16 922 554 10 826 016

14 277 813 10 541 310
Betald inkomstskatt -262 515 -884 977
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital 14 015 298 9 656 333

Förändringar i rörelsekapital

Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar -13 270 110 97 985
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder 5 648 022 618 564
Kassaflöde från den löpande verksamheten 6 393 210 10 372 882

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -23 709 069 -9 689 320
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar – -118 420
Kassaflöde från investeringsverksamheten -23 709 069 -9 807 740

Finansieringsverksamheten
Nyemission – 2 000 000
Upptagna lån 20 104 167 –
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 20 104 167 2 000 000

Årets kassaflöde 2 788 308 2 565 142
Likvida medel vid årets början 11 632 018 9 066 876
Likvida medel vid årets slut 14 420 326 11 632 018
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Noter
Belopp i SEK om inget annat anges

Not 1 Redovisningsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den 
omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Anläggingstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Avskriving sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande
avskrivningstider tillämpas:

Materiella anläggningstillgångar:
Inventarier, verktyg och installationer 3-10 år

Finansiella instrument
Kundfordringar/ kortfristiga fordringar
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas
bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.

Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktions-
kostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten
periodiserads mellanskillnaden som en räntekostnad över lånets löptid med hjälp av instumentets effektiv-
ränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som ska 
återbetalas.

Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda. Kortfristiga
ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och ersättning efter av-
slutad anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en skuld då det finns en 
legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en tidigare händelse och en tillförlitlig
uppskattning av beloppet kan göras.

Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

Pe
nn

eo
 d

ok
um

en
tn

yc
ke

l: 
2X

2B
T-

2A
7Y

L-
YS

N
D

J-
58

ZF
X-

5I
58

7-
X5

TZ
G



9 (11)
IT kommuner i Skåne Aktiebolag

Org nr 559067-2142

Not 2 Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse

Medelantalet anställda varav varav

2020 män 2019 män

Sverige 37 70% 26 67%

Totalt 37 70% 26 67%

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader

2020 2019

Löner och ersättningar 14 611 289 11 335 726

Sociala kostnader 6 041 783 3 509 630

(varav pensionskostnad) (2 089 003) (1 032 175)

Not 3 Ränteintäkter och liknande resultatposter
2020 2019

Ränteintäkter, övriga 6 382 6 962
6 382 6 962

Not 4 Räntekostnader och liknande resultatposter
2020 2019

Räntekostnader kommuninvest -144 408 -52 228
Räntekostnader skatteverket -6 461 -1 954

-150 989 -54 182

Not 5 Bokslutsdispositioner, övriga
2020 2019

Periodiseringsfond, årets avsättning – –
Periodiseringsfond, årets återföring – 416 000

– 416 000

Not 6 Skatt på årets resultat
2020 2019

Föregående års skatt -1 778 –
Aktuell skattekostnad – -32 733

-1 778 -32 733

Not 7 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
2020-12-31 2019-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 118 420 –
Övriga investeringar – 118 420
Övriga förändringar -118 420 –
Vid årets slut – 118 420

Redovisat värde vid årets slut – 118 420
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Not 8 Inventarier, verktyg och installationer
2020-12-31 2019-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 50 259 481 44 210 383
Nyanskaffningar 23 709 069 9 689 320
Avyttringar och utrangeringar -4 753 223 -3 640 222
Vid årets slut 69 215 327 50 259 481

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början -22 941 070 -15 755 275
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar 4 444 040 3 442 793
Årets avskrivning på anskaffningsvärden -16 494 950 -10 628 588
Vid årets slut -34 991 980 -22 941 070

Redovisat värde vid årets slut 34 223 347 27 318 412

Not 9 Långfristiga skulder
2020-12-31 2019-12-31

Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen 26 104 167 –

Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2020-12-31 2019-12-31

Upplupna semesterlöner 699 407 408 349
Upplupna sociala avgifter 219 754 128 303
Upplupen särskild löneskatt på pensionskostnader 408 481 326 852
Övriga poster 12 709 380 8 131 389

14 037 022 8 994 893

Not 11 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 

Ställda säkerheter Inga Inga

Eventualförpliktelser Inga Inga

12 Övriga upplysningar till kassaflödesanalysen
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m

2020 2019

Avskrivningar 16 494 950 10 547 249
Utrangering 427 604 278 767

16 922 554 10 826 016
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Hörby 2021-    -     

Cecilia Alvesson Rolf Carlsson
Verkställande direktör Ordförande

Irene Nyqvist Tommy Johansson

Johanna Lindhe

Vår revisionsberättelse har lämnats 
Ernst & Young AB

Henrik Rosengren
Auktoriserad revisor
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      2021-06-21 

 

Bolagsordning för IT kommuner i Skåne Aktiebolag 
 
 

Bolagsordning (2019) Förslag till ny bolagsordning 

 
Samtliga loggor läggs in. 

Bolagsordning för IT kommuner i Skåne Aktiebolag 
(organisationsnummer 559067-2142)        
 

Inga förändringar 

§ 1 Firma 
Bolagets firma är IT kommuner i Skåne Aktiebolag. 

§ 1 Företagsnamn 
Bolagets företagsnamn är IT kommuner i Skåne Aktiebolag. 

Motiv: Nytt eftersom ABL ändrat från firma till företagsnamn 
§ 2 Säte 
Styrelsen har sitt säte i Hörby kommun. 

 
Inga förändringar. Framgår även av avsiktsförklaringen att sätet ska vara i 
Hörby. 

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet 
Bolagets verksamhet ska bestå i att, tillsammans med ägarna, utveckla 

tillgången till informations- och kommunikationsteknik inom ägarnas 

verksamheter och inom helägda bolag där så är relevant.  

 

Bolaget ska på uppdrag av ägarna tillhandahålla digitala tekniska 

lösningar och huvudprincipen ska vara att bolaget äger dessa.  

 

 

 

Redaktionell ändring 

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet 
Bolagets verksamhet ska bestå i att, tillsammans med ägarna, utveckla 

tillgången till informations- och kommunikationsteknik inom ägarnas 

verksamheter och inom helägda bolag där så är relevant.  

 

Bolaget ska på uppdrag av ägarna tillhandahålla digitala tekniska 

lösningar och huvudprincipen ska vara att bolaget äger dessa.  
 

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet § 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 
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Bolagets syfte är att erbjuda en kostnadseffektiv och säker utveckling 

av ägarnas verksamheter genom att samordna ägarnas inköp, 

förvaltning, ägande och utveckling av informations-och 

kommunikationsteknik. Bolaget ska vara en aktiv part i 

verksamhetsutveckling och resurseffektiviteten ska komma alla ägare 

till gagn. 

 

Bolaget ska endast tillhandahålla tjänster till verksamheter inom 

ägarnas koncerner. Bolagets verksamhet ska inte ha till syfte att 

bereda vinst åt aktieägarna och ska tillämpa självkostnadsprincipen. 

Beslut får inte fattas retroaktivt.   

 

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla ägarna i 

proportion till aktieinnehavet.  

 

Bolagets syfte är att erbjuda en kostnadseffektiv och säker utveckling 

av ägarnas verksamheter genom att samordna ägarnas inköp, 

förvaltning, ägande och utveckling av informations-och 

kommunikationsteknik. Bolaget ska även vara en aktiv part i 

ägarkommunernas verksamhetsutveckling.   

 

Bolaget ska endast tillhandahålla tjänster till verksamheter inom 

ägarnas koncerner. Resurseffektiviteten ska komma alla ägare till 

gagn. Likabehandlingsprincipen är därför viktig i bolagets relation till 

ägarna och deras verksamheter. Bolagets verksamhet ska inte ha till 

syfte att bereda vinst åt aktieägarna och ska i tillämpliga fall tillämpa 

självkostnadsprincipen.  Beslut får inte fattas retroaktivt.   

 

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla ägarna i 

proportion till aktieinnehavet.  

§ 5 Aktiekapitalet 
Aktiekapitalet ska vara lägst SEK 6 miljoner och högst SEK 15 

miljoner.  

 
Inga förändringar då denna summa framgår av avsiktsförklaringen.  

 

§ 6 Antal aktier 
Antal aktier ska vara lägst 6 000 och högst 15 000 stycken. 

Inga förändringar 

§ 7 Styrelse 
Bolagets styrelse ska bestå av 4 ledamöter och 4 suppleanter. 

Suppleanter har närvaro- och yttranderätt.  

 

Kommunfullmäktige i Hörby, Höörs, Osby och Östra Göinge 

kommuner utser vardera en styrelseledamot och en suppleant. 

Ledamöter och suppleanter utses för tiden från den årsstämma som 

följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill 

slutet av årsstämma som följer närmast efter nästa val till 

kommunfullmäktige. 

§ 7 Styrelse 
Bolagets styrelse ska bestå av minst 3 och högst 11 ledamöter med 

lika många suppleanter.  

 

Kommunfullmäktige i Bromölla, Hörby, Höörs, Osby, Sjöbo och 

Östra Göinge kommuner utser vardera en styrelseledamot och en 

suppleant. Ledamöter och suppleanter utses för tiden från den 

årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige 

förrättats intill slutet av årsstämma som följer närmast efter nästa val 

till kommunfullmäktige. 
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Bolagsstämman utser vem som ska vara ordförande respektive vice 

ordförande.  

Bolagets styrelse äger rätt att adjungera ledamöter med särskild 

kompetens.  

Styrelsen ska på kallelse av ordförande sammanträda minst fyra 

gånger om året. 

Bolagsstämman utser vem som ska vara ordförande respektive vice 

ordförande.  

Bolagets styrelse äger rätt att adjungera ledamöter med särskild 

kompetens.  

 

Styrelsen ska på kallelse av ordförande sammanträda minst fyra 

gånger om året. 

 

 
§ 8 Revisorer 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt 

styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av 

årsstämman en revisor och en revisorssuppleant. 

Revisorns och revisorssuppleantens uppdrag gäller till slutet av den 

årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter 

revisorsvalet. 

 
 
Inga förändringar. 

§ 9 Lekmannarevisorer 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse ska en 

lekmannarevisor och en suppleant utses. Kommunfullmäktige i Höörs 

kommun utser lekmannarevisor och kommunfullmäktige i Östra 

Göinge kommun utser suppleant för lekmannarevisor. 

Lekmannarevisionen ska ha dialog med revisionen i respektive 

kommun. 

Inga förändringar. 

§ 10 Kallelse till årsstämma samt övriga bolagsstämmor 
Kallelse till årsstämma samt övriga bolagsstämmor ska ske genom 

elektronisk kallelse till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två 

veckor före stämman. 

 
 

Elektronisk kallelse ersätts med e-post 

§ 11 Ärende vid årsstämma 
På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling: 

1. Val av ordförande vid stämman 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd 
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3. Val av två justeringsmän 

4. Godkännande av dagordning för stämman 

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 

6. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och 

lekmannarevisors granskningsrapport 

7. Beslut om 

a. Fastställelse av resultat- och balansräkning 

b. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust 

enligt den fastställda balansräkningen 

c. Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande 

direktören 

8. I förekommande fall anmälan av kommunfullmäktiges val av 

styrelse samt lekmannarevisorer med suppleanter. 

9. Val av styrelseordförande och vice ordförande för bolaget  

10. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant 

11. Fastställande av arvode för revisorn och lekmannarevisorn 

med suppleanter 

12. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt 

aktiebolagslagen eller bolagsordningen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ordförande och vice ordföranden utses inom styrelsen enligt 
aktieägaravtalet. 

 

§ 12 Räkenskapsår 
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår. 

Inga förändringar. 

§ 13 Samtyckesförbehåll 
Den som avser att överlåta aktie genom köp, byte eller gåva till annan 

aktieägare i bolaget, eller till någon som inte är aktieägare i bolaget, 

ska genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse begära bolagets 

samtycke till överlåtelsen. Frågan om samtycke ska prövas av 

bolagsstämman. Samtycke ska endast kunna meddelas om 

bolagsstämmans beslut därom biträtts av samtliga aktieägare som är 

närvarande vid bolagsstämman och dessa tillsammans företräder 

samtliga aktier i bolaget. Samtycke kan bara ges för alla de aktier som 

begäran om samtycke avser. 

 

§ 13  Förköpsförbehåll 
Innan en aktie överlåts ska övriga aktieägare erbjudas att köpa lika 

stor andel av aktierna. Den som avser att överlåta en aktie ska således 

före överlåtelsen anmäla detta till bolagets styrelse på det sätt som 

aktiebolagslagen föreskriver (förköpserbjudande). 

Förköp får inte ske av ett mindre antal aktier än förköpserbjudandet 

omfattar. 

 

Styrelsen ska genast lämna en underrättelse om förköpserbjudandet 

till varje förköpsberättigad med känd postadress. I underrättelsen ska 
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Av ansökan ska framgå vem den tilltänkte förvärvaren är och om 

överlåtaren vill att bolaget ska anvisa någon annan förvärvare om 

samtycke vägras. Överlåtaren ska ange samtliga villkor för 

överlåtelsen i sin ansökan. 

 

Om anvisning av annan förvärvare begärts och samtycke har vägrats 

av bolaget ska övriga aktieägare förvärva aktierna till aktiernas 

kvotvärde. Aktierna ska fördelas mellan aktieägarna efter ägares 

ägarandel vid tidpunkten för beslutet att inte medge samtycke. 

Betalning för aktierna ska erläggas inom en månad från den tidpunkt 

beslut om att inte medge samtycke fattas. 

 

Inom tre månader från behörig ansökan om samtycke ska bolaget 

meddela beslut i frågan. 

Aktieägare som är missnöjd med bolagets beslut att vägra eller ge 

samtycke får väcka talan vid allmän domstol inom en månad från det 

att bolagets beslut skickades till den aktieägare som begärt samtycke. 

 

lämnas uppgift om den tid inom vilken förköpsanspråk ska 

framställas. 

 

Förköpsanspråk ska framställas inom två månader från behörigt 

förköpserbjudande enligt ovan.  

 

Förköpspriset ska motsvara aktiernas substansvärde. För förköp ska 

inga andra villkor gälla. Om aktieägaren och den som har begärt 

förköp inte kommer överens i frågan om förköp, får den som har 

begärt förköp väcka talan inom två månader från den dag 

förköpsanspråket framställdes hos bolagets styrelse. 

Förköpspriset ska betalas inom en månad från den tidpunkt då 

förköpspriset blev bestämt. 

 

§ 14 Ändring av bolagsordning 
Denna bolagsordning får inte ändras utan att kommunfullmäktige i 

Hörby, Höör, Osby och Östra Göinge kommuner godkänt ändringen.  

 

§ 14 Ändring av bolagsordning 
Denna bolagsordning får inte ändras utan att kommunfullmäktige i  

Bromölla kommun, Hörby kommun, Höörs kommun, Osby kommun, 

Sjöbo kommun och Östra Göinge kommun godkänt ändringen. 
 

§ 15 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning 
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Hörby, Höör, Osby och 

Östra Göinge kommuner möjlighet att ta ställning innan sådana beslut 

i verksamheten som är av principiell betydelse eller av annan större 

vikt fattas. 

§ 15 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning 
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Bromölla kommun, Hörby 

kommun, Höörs kommun, Osby kommun, Sjöbo kommun och Östra 

Göinge kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i 

verksamheten som är av principiell betydelse eller av annan större 

vikt fattas. 
§ 16 Inspektionsrätt § 16 Inspektionsrätt 
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Kommunstyrelserna i Hörby, Höör, Osby och Östra Göinge 

kommuner äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper 

samt att i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller 

endast i den mån hinder inte finns med hänvisning till 

författningsreglerad sekretess. 

Kommunstyrelserna i Bromölla kommun, Hörby kommun, Höörs 

kommun, Osby kommun, Sjöbo kommun och Östra Göinge kommun 

äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt att i 

övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller endast i 

den mån hinder inte finns med hänvisning till författningsreglerad 

sekretess. 
Denna bolagsordning har antagits av respektive ägares kommunfullmäktige och 

fastställt på bolagsstämman den 2019-nn-nn. 

 

Denna bolagsordning har antagits av respektive ägares kommunfullmäktige och 

fastställts på bolagsstämman den 2021-nn-nn. 

 
 
 

 



   
   

   
 
 

 

Bolagsordning för IT kommuner i Skåne Aktiebolag 
 (org.nr 559067-2142) 
 
 

§ 1 Företagsnamn 
Bolagets företagsnamn är IT kommuner i Skåne Aktiebolag. 
 

§ 2 Säte 
Styrelsen har sitt säte i Hörby kommun. 
 

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet 
Bolagets verksamhet ska bestå i att, tillsammans med ägarna, utveckla tillgången till informations- 
och kommunikationsteknik inom ägarnas verksamheter och inom helägda bolag där så är relevant.  
 
Bolaget ska på uppdrag av ägarna tillhandahålla digitala tekniska lösningar och huvudprincipen ska 
vara att bolaget äger dessa.  
 

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 
Bolagets syfte är att erbjuda en kostnadseffektiv och säker utveckling av ägarnas verksamheter 
genom att samordna ägarnas inköp, förvaltning, ägande och utveckling av informations-och 
kommunikationsteknik. Bolaget ska även vara en aktiv part i ägarkommunernas 
verksamhetsutveckling.   
 
Bolaget ska endast tillhandahålla tjänster till verksamheter inom ägarnas koncerner. 
Resurseffektiviteten ska komma alla ägare till gagn. Likabehandlingsprincipen är därför viktig i 
bolagets relation till ägarna och deras verksamheter. Bolagets verksamhet ska inte ha till syfte att 
bereda vinst åt aktieägarna och ska i tillämpliga fall tillämpa självkostnadsprincipen.  Beslut får inte 
fattas retroaktivt.   
 
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla ägarna i proportion till aktieinnehavet. 
 

§ 5 Aktiekapitalet 
Aktiekapitalet ska vara lägst SEK 6 miljoner och högst SEK 15 miljoner. 
 

§ 6 Antal aktier 
Antal aktier ska vara lägst 6 000 och högst 15 000 stycken. 
 

§ 7 Styrelse 
Bolagets styrelse ska bestå av minst 3 och högst 11 ledamöter med lika många suppleanter.  
 
Kommunfullmäktige i Bromölla, Hörby, Höörs, Osby, Sjöbo och Östra Göinge kommuner utser 
vardera en styrelseledamot och en suppleant. Ledamöter och suppleanter utses för tiden från den 
årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av 
årsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. 
Styrelsen ska på kallelse av ordförande sammanträda minst fyra gånger om året. 
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§ 8 Revisorer 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses av årsstämman en revisor och en revisorssuppleant. 
 
Revisorns och revisorssuppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det 
fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
 

§ 9 Lekmannarevisorer 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse ska en lekmannarevisor och en suppleant 
utses. Kommunfullmäktige i Höörs kommun utser lekmannarevisor och kommunfullmäktige i Östra 
Göinge kommun utser suppleant för lekmannarevisor. Lekmannarevisionen ska ha dialog med 
revisionen i respektive kommun. 
 

§ 10 Kallelse till årsstämma samt övriga bolagsstämmor 
Kallelse till årsstämma samt övriga bolagsstämmor ska ske genom e-post till aktieägarna tidigast fyra 
veckor och senast två veckor före stämman. 
 

§ 11 Ärende vid årsstämma 
På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling: 

1. Val av ordförande vid stämman 
2. Upprättande och godkännande av röstlängd 
3. Val av två justeringsmän 
4. Godkännande av dagordning för stämman 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
6. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisors 

granskningsrapport 
7. Beslut om 

a. Fastställelse av resultat- och balansräkning 
b. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen 
c. Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören 

8. I förekommande fall anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelse samt lekmannarevisorer 
med suppleanter 

9. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant 
10. Fastställande av arvode för revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter 
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 

 

§ 12 Räkenskapsår 
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår. 
 

§ 13  Förköpsförbehåll 
Innan en aktie överlåts ska övriga aktieägare erbjudas att köpa lika stor andel av aktierna. Den som 
avser att överlåta en aktie ska således före överlåtelsen anmäla detta till bolagets styrelse på det sätt 
som aktiebolagslagen föreskriver (förköpserbjudande). 
 
Förköp får inte ske av ett mindre antal aktier än förköpserbjudandet omfattar. 
 
Styrelsen ska genast lämna en underrättelse om förköpserbjudandet till varje förköpsberättigad med 
känd postadress. I underrättelsen ska lämnas uppgift om den tid inom vilken förköpsanspråk ska 
framställas. 
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Förköpsanspråk ska framställas inom två månader från behörigt förköpserbjudande enligt ovan.  
 
Förköpspriset ska motsvara aktiernas substansvärde. För förköp ska inga andra villkor gälla. Om 
aktieägaren och den som har begärt förköp inte kommer överens i frågan om förköp, får den som har 
begärt förköp väcka talan inom två månader från den dag förköpsanspråket framställdes hos 
bolagets styrelse. 
 
Förköpspriset ska betalas inom en månad från den tidpunkt då förköpspriset blev bestämt. 
 

§ 14 Ändring av bolagsordning 
Denna bolagsordning får inte ändras utan att kommunfullmäktige i Bromölla kommun, Hörby 
kommun, Höörs kommun, Osby kommun, Sjöbo kommun och Östra Göinge kommun godkänt 
ändringen. 
 

§ 15 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning 
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Bromölla kommun, Hörby kommun, Höörs kommun, Osby 
kommun, Sjöbo kommun och Östra Göinge kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i 
verksamheten som är av principiell betydelse eller av annan större vikt fattas. 
 

§ 16 Inspektionsrätt 
Kommunstyrelserna i Bromölla kommun, Hörby kommun, Höörs kommun, Osby kommun, Sjöbo 
kommun och Östra Göinge kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt 
att i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller endast i den mån hinder inte finns 
med hänvisning till författningsreglerad sekretess. 
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Kommunfullmäktige 

  

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
    

KF § 85 Dnr 2020/290  

Delägarskap i IT-kommuner i Skåne AB 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Bromölla kommun ska utnyttja möjligheten att teckna aktier i IT 
kommuner i Skåne AB genom en av bolaget till kommunen riktad 
nyemission och att köpeskillingen för detta uppgår till två miljoner 
(2 000 000) kronor.  

 Bromölla kommun ska tillsammans med nuvarande ägare ta fram 
förslag till reviderad bolagsordning, reviderat aktieägaravtal och 
reviderade ägardirektiv för beslut i respektive kommunfullmäktige. 

 Bromölla kommun ska ha en fortsatt dialog kring hanteringen av 
datorer inom utbildningsverksamheten då Unikom idag saknar detta 
erbjudande i sin tjänstekatalog. 

 Bromölla kommun har idag avtal med andra leverantörer när det 
gäller telefonväxel och leasing av skrivare. Dessa tjänster kommer 
att överföras och ingå först när dessa avtal löper ut. 

Ärende 
Med anledning av att nuvarande samarbete inom Sölvesborg - Bromölla 
Kommunalförbund (SBKF) upphör senast i mars 2023 har 
kommunfullmäktige beslutat den 15 juni 2020 att ställa sig positiv till att 
Bromölla kommun ingår samarbete inom ramen för Unikom – IT 
kommuner i Skåne AB.  Kommunchefen gavs samtidigt i uppdrag att arbeta 
för att Bromölla kommun ska bli delägare i bolaget. Därefter har 
kommunstyrelsen den 9 september 2020 godkänt redovisad 
avsiktsförklaring. 
En teknisk förstudie har genomförts. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Marie Wäppling redovisas.  
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Kommunfullmäktige 

  

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
    

Ärendets tidigare handläggning 
AU § 87/2020 
KS § 129/2020 
KF § 82/2020 
AU § 108/2020 
KS § 150/2020 
AU § 75/2021 
KS § 123/2021 
______ 

Exp 
Marie Wäppling, kommunchef 
IT-kommuner i Skåne AB 
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    2021-05-21 

 

 

 

Nya delägare 

Nedanstående underlag är framtaget för nya delägare Sjöbo och Bromölla. Visa avvikelse kan 

förekomma utifrån respektive kommuns förutsättningar.  

Idag är Höör, Hörby, Osby och Östra Göinge delägare av bolaget 25% var. 

Nedanstående gäller under förutsättning att Sjöbo och Bromölla kommun väljer att gå med i 

samarbetet och bli ägare till 17 % av aktierna i IT-kommuner i Skåne AB (nedan benämnt Unikom). 

Sammanfattning önskat resultat 

• Inträde i Unikom är positivt ur en ekonomisk aspekt, både till följd av att de gemensamma 

kostnaderna minskar per kommun, men också för en ökad stordriftsfördel. De ökade 

intäkterna ska täcka kostnaderna, inklusive de kostnader som tas över ifrån respektive 

kommun.  

• Inträdet för kommunerna ska innebära en effektivare drift, högre säkerhet och bättre 

långsiktig ekonomi jämfört med egen drift. 

• Gemensamt arbete med digitalisering kommer att ge kostnadseffektiva lösningar för 

kommunerna, samt tillgodose kommunmedborgarnas önskemål om digitala tjänster. 

• Gemensamma verksamhetssystem och gemensamma arbetssätt kommer att ge 

kommunerna ytterligare möjligheter att öka effektiviteten genom samarbete. 

• I migreringsfasen kommer det uppstå uppstartskostnader för nya delägare, precis som det 

gjort för de andra kommunerna. Dessa kostnader tillkommer under 1-2 år men vägs upp av 

de långsiktiga vinsterna med IT-samarbetet. Det är de nya delägaren som står för sin egen 

uppstartskostnader. 
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Aktier 

Bromölla och Sjöbo kommun får enligt tidigare princip förvärva en andel som motsvarar antalet 

ägarkommuner, vilket med sex ägare motsvarar 17 %.  

Inträde som äger innebär: 

Nyemission, vilket innebär att de nya delägarna erlägger köpeskilling på 2 miljoner kronor vardera. 

Samma princip har tillämpats vid tidigare inträde 

Intäkter och Kostnader 

Intäkter simulerade för år 2022 exklusive Sjöbo och Bromölla beräknas till 69,5 miljoner kronor. 

Kommunerna delar de gemensamma kostnaderna på 4 kommuner.  

Inklusive Sjöbo och Bromölla blir intäkterna 91,6 miljoner kronor och Sjöbos andel uppgår till 14 

miljoner kronor exklusive de gemensamma kostnaderna och Bromölla andel uppgår till 8,1 miljoner 

kronor exklusive de gemensamma kostnaderna. Gemensamma kostnader fördelas på sex kommuner 

vilket ger en fördelaktigare prisbild. För de befintliga kommunerna är det främst de gemensamma 

kostnaderna som ger en kostnadsminskning. Totalt beräknas intäkterna öka med 32%. 

Kostnader 

En preliminär budget är upprättad med de givna förutsättningarna som finns idag, vilken med 

marginal går ihop. Totalt sett ökar kostnaderna med 29 %, vilket är klart lägre än intäktsökningen. 

Tabellen nedan redogör i korthet för förändringarna, per kontogrupp. 

I Bromölla och Sjöbo kommun finns det totalt fyra personal som det förs dialog kring om de ska gå 

över till Unikom. Om de går över beräknas personalkostnaderna att öka med 10%. 

Licenskostnaderna beräknas öka med 40% dock kan denna kostnad bli lägre beroende på om 

kommunerna väljer samma ”on-prem” som idag eller O365. I den preliminära budgeten har vi tagit 

höjd för den dyraste lösningen. 

Övriga kostnader påverkas av stordriftsfördelar och ökar med 11%. 

Kapitalkostnaderna beräknas öka med 47% vilket beror på att Unikom kommer att ta över 

kommunernas IT-inventarier och skriva av dom enligt plan.  

Förändringen gällande finansiella kostnader påverkas av det högre lånebeloppet samt en högre 

beräknad ränta.  

Kostnader Ökning i % 

Personalkostnader 10% 

Licenskostnader 40% 

Övriga kostnader 11% 

Kapitalkostnader 47% 

Finansiella kostnader/ intäkter 12% 

Totala kostnader 29% 
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Budget - övriga noteringar  

De gemensamma kostnaderna i bolaget med nuvarande debiteringsmodell uppgår till 6,5mnkr.  

Gemensamma kostnaderna som avser bolagets kostnader samt kostnader för den gemensamma 

infrastrukturen. Unikom använder sig av en fördelningsmodell som används inom SKNO (Skåne 

NordOst) där kostnader fördelas i relation till antalet invånare i kommunen. 

Om Sjöbo kommun och Bromölla kommun båda blir delägare i Unikom blir Sjöbo kommuns andel 

21% av de gemensamma kostnaderna. 

Om Sjöbo kommun, men inte Bromölla kommun, blir delägare i Unikom blir Sjöbo kommuns andel 

24% av de gemensamma kostnaderna. 

Om Bromölla kommun, men inte Sjöbo kommun, blir delägare i Unikom blir Bromölla kommuns 

andel 17% av de gemensamma kostnaderna. 

Pris per verksamhetssystem kan ändras löpande, i samråd med systemägare/systemförvaltare, i 

samband med förändringar/utökningar av verksamhetssystemet eller om integrationer ökar eller 

minskar i antal. 

Priserna räknas årligen upp med PKV. 

 

Anläggningstillgångar 

De anläggningstillgångar som ska övergå ifrån de nya delägarna till Unikom har ett preliminärt 

beräknat värde 3,2 miljoner kronor för Sjöbo samt 7,2 miljoner kronor i Bromölla. 

Tillgångarna överförs enligt tidigare princip, dvs bokfört värde på tillträdesdagen. De nya 

delägarkommunerna har köpt inventarier via driften före år 2020 och för att detta värde ska kunna 

överföras har ett beräknat bokfört värde tagits fram, där värdet blir detsamma som om tillgångarna 

bokats som investering.  

De tillgångar som övergår är bärbara datorer, stationära datorer, switchar och accesspunkter. 

Eventuellt ingår servrar, utredning pågår utifrån om det ska över till UNIKOM eller inte.  

Värde på servrar återstår att utreda. Det behövs en större utredning för att klargöra två frågor. Den 

första är om det är aktuellt för Unikom att arbeta med en ”backup-server”. Den andra frågan är vad 

de tekniska och juridiska förutsättningarna för en överlåtelse av servrar är. 

Borgensram 

De nya delägarkommunerna förväntas ta beslut om borgensram med samma belopp som övriga 

kommuner, dvs 15 000 000 kronor.   
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Unikoms likviditet 

Unikom har en långsiktig plan för likviditet beräknat på fyra ägarkommuner. Om de nya delägarna 

väljer att gå med i samarbetet föreslås Unikom inledningsvis låna ytterligare 8 526 042kr x 2 för vilket 

de nya delägarkommunerna borgar, utöver befintliga lån på 34 104 167 kr. Detta motsvarar då exakt 

17 % av den totala lånestocken för de nya delägarna, vilket innebär att alla borgar i samma 

omfattning. Detta säkerställer dessutom bolagets likviditet efter inträde, i huvudsak till följd av 

övertagande av anläggningstillgångar och för de investeringar som krävs. Likviditeten efter de nya 

delägarnas inträde bedöms vara god. 

 

    
Antal 

kommuner 
Lån per 

kommun Procentuell andel 

Nuvarande lån 34 104 167 4 8 526 042 25% 

Nytt lån 51 156 251 6 8 526 042 17% 

 

Månadskostnaden 

Månadskostnaden för Sjöbo kommun beräknas bli 1 300tkr inklusive de gemensamma kostnaderna 

om 130tkr om bara Sjöbo går med. 

Månadskostnaden för Sjöbo kommun beräknas bli 1 285tkr inklusive de gemensamma kostnaderna 

om 115tkr om både Sjöbo och Bromölla går med. 

Månadskostnaden för Bromölla kommun beräknas bli 765tkr inklusive de gemensamma kostnaderna 

om 92tkr om bara Bromölla går med. 

Månadskostnaden för Bromölla kommun beräknas bli 750tkr inklusive de gemensamma kostnaderna 

om 77tkr om både Sjöbo och Bromölla går med. 

För att fördela de gemensamma kostnaderna använder Unikom en fördelningsmodell som används 

inom SKNO (Skåne NordOst) där kostnader fördelas i relation till antalet invånare i kommunen. 

2021 ligger den gemensamma kostnaden på totalt 6,5 miljoner. 

Om Sjöbo kommun och Bromölla kommun båda blir delägare i Unikom blir Sjöbo kommuns andel 

21% av de gemensamma kostnaderna. 

Om Sjöbo kommun, men inte Bromölla kommun, blir delägare i Unikom blir Sjöbo kommuns andel 

24% av de gemensamma kostnaderna. 

Om Sjöbo kommun och Bromölla kommun båda blir delägare i Unikom blir Bromölla kommuns andel 

14% av de gemensamma kostnaderna. 

Om Bromölla kommun, men inte Sjöbo kommun, blir delägare i Unikom blir Bromölla kommuns 

andel 17% av de gemensamma kostnaderna. 
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Detta dokument är digitalt signerat genom Penneo.com. Den digitala 
signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade 
hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat 
med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är 
innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet
Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar 

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets 
innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att 
använda Penneos validator, som finns på https://penneo.com/validate

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. 
Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

Pär Henrik Rosengren
Auktoriserad revisor
På uppdrag av: Ernst & Young AB
Serienummer: 19790215xxxx
IP: 145.62.xxx.xxx
2021-02-25 14:28:43Z

Pe
nn

eo
 d

ok
um

en
tn

yc
ke

l: 
ZX

5U
H

-Y
BO

CD
-H

05
O

4-
PC

4U
7-

17
KQ

6-
LJ

PF
M



SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunfullmäktige 2021-06-16  
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 100   Dnr 2020/163 
 
Delägarskap i IT-kommuner i Skåne AB 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Sjöbo kommun ska utnyttja möjligheten att teckna aktier i IT-kommuner i Skåne AB 

genom en av bolaget till kommunen riktad nyemission. Köpeskillingen för detta uppgår 
till två miljoner (2 000 000) kronor. Priset gäller under förutsättning att det bundna 
aktiekapitalet återställs av de befintliga delägarna. 

2. Sjöbo kommun ska tillsammans med nuvarande ägare ta fram förslag till reviderad 
bolagsordning, reviderat aktieägaravtal och reviderade ägardirektiv för beslut i respektive 
kommunfullmäktige senast den 30 september 2021. 

3. Köpet av aktierna finansieras genom ianspråktagande av bankmedel. 
4. Kommunfullmäktige avser att finansiera engångskostnaderna 2021 inom ramen för årets 

resultat. De ökade driftskostnaderna 2022 – 3,4 miljoner kronor – finansieras av anslag 
som står till kommunstyrelsens förfogande. 

 
Sammanfattning 
2014 lade Sjöbo kommun sin IT-verksamhet på entreprenad genom att avtal tecknades med 
EVRY One Outsourcing Services Malmö AB. Avtalet löper ut den 3 november 2021. 
 
Kommunstyrelsen tecknade genom beslut den 10 juni 2020 en avsiktsförklaring om 
delägarskap och övergång till att istället köpa IT-verksamheten av IT-kommuner i Skåne AB 
 
I en tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen redogörs för förutsättningarna för 
delägarskap i IT-kommuner i Skåne AB. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut den 2 juni 2021 § 107 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 25 maj 2021 § 115 
Kommunstyrelsens beslut den 10 juni 2020 §101 
Kommunstyrelsens beslut den 26 augusti 2020 §117 
Bilaga 1 – Bolagsordning IT kommuner i Skåne AB 
Bilaga 2 – Aktieägaravtal IT kommuner i Skåne AB 
Bilaga 3 – Ägardirektiv IT kommuner i Skåne AB 
Årsredovisning 2020, IT kommuner i Skåne AB 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Magnus Weberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag. 
 
Beslutsgång  
Ordföranden ställer förslag på Magnus Webergs (M) yrkande och finner att 
kommunfullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens beslutsförslag. 
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Beslutet skickas till 
IT-kommuner i Skåne AB 
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AVSIKTSFÖRKLARING 

Hörby kommun, Höörs kommun och Östra Göinge kommun bildade 2016 ett gemensamt bolag med 

namnet IT kommuner i Skåne AB.  År 2020 tillkom Osby kommun som ny delägare. Bolagets 

verksamhet består i att, tillsammans med ägarna, utveckla tillgången till informations- och 

kommunikationsteknik inom ägarnas verksamheter och inom helägda bolag där så är relevant. 

Av Bolagsordningen framgår att syftet med bolagets ändamål är att erbjuda en kostnadseffektiv och 

säker utveckling av ägarnas verksamheter genom att samordna inköp, förvaltning, ägande och 

utveckling av informations- och kommunikationsteknik. Bolaget ska vara en aktiv part i 

verksamhetsutveckling och resurseffektiviteten ska komma alla ägare till gagn. Bolagets verksamhet 

ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna och tillämpa självkostnadsprincipen, - bilaga 1. 

De nuvarande ägarna har också antagit ett Aktieägaravtal och av detta framgår att det möjligt för andra 

kommuner att bli delägare i bolaget. Önskar ytterligare någon kommun inträda som aktieägare och 

delta i IT-samverkan under samma förutsättningar som nuvarande ägare ska aktiedelning i första hand 

ske genom riktad nyemission. Beslutet avseende att en ny kommun ska inträda som aktieägare ska 

vara enhälligt. Övriga bestämmelser kring inträdande framgår av nuvarande aktieägaravtal, - bilaga 2.  

Utöver ovannämnda två handlingar har nuvarande ägare också fastställt gemensamt ägardirektiv för IT 

kommuner i Skåne AB, - bilaga 3. 

Bromölla kommun har uttryckt ett intresse av att inträda som delägare i IT kommuner Skåne AB. Av 

den anledningen avger nuvarande ägare och Bromölla kommun (parterna) följande avsikter: 

1. Parterna ska skyndsamt inleda ett arbete med att genomföra en teknisk, ekonomisk och 

verksamhetsmässig analys av förutsättningar för att Bromölla kommun ska kunna inträda som 

delägare i IT kommuner i Skåne AB. 

 

2. Under förutsättningar att Bromölla kommuns intresse kvarstår efter genomförd analys ska 

målsättningen vara att Bromölla kommun inträder som delägare senast den 1 januari 2023. 

 

3. Den nye aktieägarens aktiepost anpassas till övriga delägares aktieinnehav, vilket innebär att 

delägarna har lika stora ägarandelar. 

 

4. Bolaget ska även i fortsättningen ha sitt säte i Hörby kommun. 

 

5. Det utvidgade bolaget ska tillsätta en gemensam styrelse, som ska bestå av en ledamot samt 

en ersättare från respektive ägarkommun. Styrelsen utser inom sig en ordförande för ett år i 

taget. 

 

6. Aktiekapitalet ska i det utvidgade bolaget vara lägst SEK 6 miljoner kronor och högst SEK 15 

miljoner kronor. 

 

7. Personalen inom nuvarande interna IT-verksamhet i Bromölla kommun ska vid utvidgat 

ägarskap kunna överflyttas till IT kommuner i Skåne AB enligt bestämmelserna i LAS § 6b. 

 

8. I den mån parterna inte erhåller godkännande i respektive kommunstyrelse ska denna 

avsiktsförklaring vara utan verkan. 

 

http://www.horby.se/
http://www.hoor.se/sv/
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verksamhet består i att, tillsammans med ägarna, utveckla tillgången till informations- och 

kommunikationsteknik inom ägarnas verksamheter och inom helägda bolag där så är relevant. 

Av bolagsordningen framgår att syftet med bolagets ändamål är att erbjuda en kostnadseffektiv och 

säker utveckling av ägarnas verksamheter genom att samordna inköp, förvaltning, ägande och 

utveckling av informations- och kommunikationsteknik. Bolaget ska vara en aktiv part i 

verksamhetsutveckling och resurseffektiviteten ska komma alla ägare till gagn. Bolagets verksamhet 

ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna och tillämpa självkostnadsprincipen, - bilaga 1. 

De nuvarande ägarna har också antagit ett Aktieägaravtal och av detta framgår att det möjligt för andra 

kommuner att bli delägare i bolaget. Önskar ytterligare någon kommun inträda som aktieägare och 

delta i IT-samverkan under samma förutsättningar som nuvarande ägare ska aktiedelning i första hand 
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Utöver ovannämnda två handlingar har nuvarande ägare också fastställt gemensamt ägardirektiv för IT 

kommuner i Skåne AB, - bilaga 3. 

Sjöbo kommun har uttryckt ett intresse av att inträda som delägare i IT kommuner Skåne AB. Av den 

anledningen avger nuvarande ägare och Sjöbo kommun (parterna) följande avsikter: 

1. Parterna ska skyndsamt inleda ett arbete med att genomföra en teknisk, ekonomisk och 

verksamhetsmässig analys av förutsättningar för att Sjöbo kommun ska kunna inträda som 

delägare i IT kommuner i Skåne AB. 

 

2. Under förutsättningar att Sjöbo kommuns intresse kvarstår efter genomförd analys ska 

målsättningen vara att Sjöbo kommun inträder som delägare den 1 november 2021. 

 

3. Den nye aktieägarens aktiepost anpassas till övriga delägares aktieinnehav, vilket innebär att 

delägarna har lika stora ägarandelar. 

 

4. Bolaget ska även i fortsättningen ha sitt säte i Hörby kommun. 

 

5. Det utvidgade bolaget ska tillsätta en gemensam styrelse, som ska bestå av en ledamot samt 

en ersättare från respektive ägarkommun. Styrelsen utser inom sig en ordförande för ett år i 
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miljoner kronor. 
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8. I den mån parterna inte erhåller godkännande i respektive kommunstyrelse ska denna 
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Ägardirektiv  

Befintligt ägardirektiv Förslag till nytt ägardirektiv 

 
Samtliga loggor har lagts in. 
Kommunneutralt typsnitt har valts i 
originaldokumentet. 

Ägardirektiv 2019-2023 för IT 
kommuner i Skåne Aktiebolag 

Ägardirektiv 2021 för IT kommuner i Skåne 
Aktiebolag 
Kommentar: Ägardirektivet bör minst vara tre år. 

Inledning 
IT kommuner i Skåne Aktiebolag (org. nr 559067-2142) är 
ett samägt bolag med fyra ägare, Hörby kommun, Höörs 
kommun, Osby kommun och Östra Göinge kommun.  
 
Direktivet är framtaget av ägarna och beskriver deras 
förväntningar på bolaget fram till 2023 och ska läsas 
tillsammans med bolagsordningen. Det beskriver 
inriktningen på bolagets uppdrag, den roll bolaget har för 
ägarnas utveckling och den samhällsnytta bolaget ska 
bidra till. Vidare redovisar direktivet förväntningar på 
ägarnas styrning och styrelsens arbete.  
 
Bolagets styrelse har att arbeta in ägardirektivets innehåll i 
bolagets affärsplanering.  

Inledning 
IT kommuner i Skåne Aktiebolag (org. nr 559067-
2142) är ett samägt bolag med sex ägare, 
Bromölla kommun, Hörby kommun, Höörs 
kommun, Osby kommun, Sjöbo kommun och 
Östra Göinge kommun.  
 
Direktivet är framtaget av ägarna och beskriver 
deras förväntningar på bolaget fram till 2025 och 
ska läsas tillsammans med bolagsordningen. Det 
beskriver inriktningen på bolagets uppdrag, den 
roll bolaget har för ägarnas utveckling och den 
samhällsnytta bolaget ska bidra till. Vidare 
redovisar direktivet förväntningar på ägarnas 
styrning och styrelsens arbete.  
 
Bolagets styrelse har att arbeta in ägardirektivets 
innehåll i bolagets affärsplanering. 

Bolagets syfte och uppdrag 
Bolaget är ägarnas medaktör för att tillhandahålla 
informations- och kommunikationsteknik för ägarnas 
verksamheter och på så sätt öka tillgången till denna teknik 
i samhället. Ägarna är därigenom både ägare till bolaget 
och beställare av bolagets tjänster. Bakgrunden till 
uppdraget är att ägarna har ett ansvar för att deras 
verksamheter är välfungerande, robusta och stabila, men 
att man som kommuner också har ett ansvar för att 
samhällsservicen är konstant tillgänglig och att den 
möjliggör för medborgarna att vara medskapande i 
samhällsutvecklingen och ta ansvar för sin livssituation.  
 
Utifrån syftet har bolaget tre särskilda uppdrag: 

• Samordna inköp och ägande av informations- och 
kommunikationsteknik. Resurseffektivitet för 
ägarna och bolaget skapas när samordning sker i 
inköp och systemägande.  

• Vara en resurs för ägarna i samverkan. Genom att 
ägarna arbetar med gemensam informations- och 
kommunikationsteknik skapas 
samverkansmöjligheter ägarna emellan och 
bolaget är en resurs i denna samverkan.  

Bolagets syfte och uppdrag 
Bolaget är ägarnas medaktör för att tillhandahålla 
informations- och kommunikationsteknik för 
ägarnas verksamheter och på så sätt öka 
tillgången till denna teknik i samhället. Ägarna är 
därigenom både ägare till bolaget och beställare 
av bolagets tjänster. Bakgrunden till uppdraget är 
att ägarna har ett ansvar för att deras 
verksamheter är välfungerande, robusta och 
stabila. Kommunerna har också ett ansvar för att 
samhällsservicen är tillgänglig och att den 
möjliggör för medborgarna att vara 
medskapande i samhällsutvecklingen och ta 
ansvar för sin livssituation.  
 
Utifrån syftet har bolaget tre särskilda uppdrag: 

• Samordna inköp och ägande av 
informations- och kommunikationsteknik. 
Resurseffektivitet för ägarna och bolaget 
skapas när samordning sker i inköp och 
systemägande.  
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• Bistå i förändringsledning inom de områden som 
kräver stöd av informations- och 
kommunikationsteknik. Kunskap i 
förändringsledning behövs för att införa 
informations- och kommunikationsteknik och 
genom att driva förändringsledning gemensamt, 
mellan ägarna och med bolaget, samordnas 
kompetenser och resurser.  

 

• Vara en resurs för ägarna i samverkan. 
Genom att ägarna arbetar med 
gemensam informations- och 
kommunikationsteknik skapas 
samverkansmöjligheter ägarna emellan 
och bolaget är en resurs i denna 
samverkan.  

• Bistå i förändringsledning inom de 
områden som kräver stöd av 
informations- och kommunikationsteknik. 
Kunskap i förändringsledning behövs för 
att införa informations- och 
kommunikationsteknik och genom att 
driva förändringsledning gemensamt, 
mellan ägarna och med bolaget, 
samordnas kompetenser och resurser.  

 
Likabehandlingsprincipen gäller i relationen till 
ägarna vilket innebär att bolagets resurser ska 
komma alla ägare tillgodo.  

Bolagets inriktning till 2023 
Utifrån sitt uppdrag ska bolaget bidra till att: 

• Tillgången till informations- och 
kommunikationsteknik ökar till 2023.                                         
Medborgarnas livsmiljö och samhällets 
infrastruktur blir allt mer beroende av 
informations- och kommunikationsteknik. Det 
finns således en vinning i att öka tillgången till 
denna teknik för att stimulera en välfärdsteknologi 
som bidrar till en social och ekonomisk 
samhällsutveckling.  

• Säkerställa att informations- och 
kommunikationstekniken är tillgänglig, hanteras 
säkert och är robust mot inre som yttre påverkan.                                                                                                                                               
Tekniken ska vara användarvänlig med hög 
säkerhet och framtagen under miljömässigt, 
socialt och ekonomiskt ansvarsfulla förhållanden. 

• Effektiv energianvändning i bolaget och i ägarnas 
verksamheter.  
Bolaget ska initiera energieffektivisering och 
cirkulärt tänk för att utifrån sitt uppdrag bidra till 
en god natur och miljö.  

• Samverkan och verksamhetsutveckling inom 
ägarkoncernerna.                                                                     
Bolaget ska stödja god samverkan i 
verksamhetsutveckling mellan ägarna samt 
mellan ägarna och bolaget. Bolaget ska ha 
förmåga att stödja ägarna i den 
förändringsledning som behövs för att införa ny 
teknik och beteenden på ett robust sätt.  

 
Genom denna inriktning uppnås följande samhällsmål: 

Bolagets inriktning till 2023 
Utifrån sitt uppdrag ska bolaget bidra till att: 

• Tillgången till informations- och 
kommunikationsteknik ökar till 2023.                                         

Medborgarnas livsmiljö och samhällets 
infrastruktur blir allt mer beroende av 
informations- och 
kommunikationsteknik. Det finns således 
en vinning i att öka tillgången till denna 
teknik för att stimulera en 
välfärdsteknologi som bidrar till en social 
och ekonomisk samhällsutveckling.  

• Säkerställa att informations- och 
kommunikationstekniken är tillgänglig, 
hanteras säkert och är robust mot inre 
som yttre påverkan.                                                                                                                                               
Tekniken ska vara användarvänlig med 
hög säkerhet och framtagen under 
miljömässigt, socialt och ekonomiskt 
ansvarsfulla förhållanden. 

• Effektiv energianvändning i bolaget och i 
ägarnas verksamheter.  
Bolaget ska, utifrån sitt uppdrag, bidra till 
god natur, miljö och klimat genom att 
arbeta för energieffektiva lösningar och 
cirkulärt tänk i ägarnas  verksamheter.   

• Samverkan och verksamhetsutveckling 
inom ägarkoncernerna.                                                                     
Bolaget ska stödja god samverkan i 
verksamhetsutveckling mellan ägarna 
samt mellan ägarna och bolaget. Bolaget 



 

3 
 

 

ska ha förmåga att stödja ägarna i den 
förändringsledning som behövs för att 
införa ny teknik och beteenden på ett 
robust sätt.  

 
Genom denna inriktning uppnås följande 
samhällsmål: 

 
Principer för bolaget 
Utgångspunkt 

• Bolaget arbetar nära ägarna och utför uppdragen 
utifrån den behovsbild som ägarna kommunicerar.   

• Bolaget ska ha en god ekonomisk hushållning som 
innebär att bolagets tillgångar, som är 
ekonomiska, humana, miljömässiga och 
intellektuella, ska värnas samt utvecklas på ett 
balanserat sätt.  

• Bolaget har att se till kommunkoncernernas bästa 
genom att ha fokus på resurseffektivitet och 
undvika suboptimering. För att lyckas behöver 
bolaget, genom dess styrelse, ledning och 
medarbetare, ha goda insikter i det kommunala 
uppdraget och förståelse för ägarnas 
verksamheter och utmaningar.  

 
Verksamhetsmässiga principer 
I utförandet av uppdraget har bolaget ett förhållningssätt 
där bolaget: 

• Skapar värde till ägarna och samhället genom att 
se till ägarens intresse och vara en medaktör för 
att hantera sociala behov.   

• Förstår intressenterna genom att arbeta med 
intressentdialoger och utifrån förståelsen 
analysera effekter på bolagets strategier och 
beteenden. 

• Värna integritet. Agera för robusta och säkra 
system, samt vara ärlig, framåtriktad och pålitlig. 

• Säkra kompetensen genom att både ha förmåga 
att utföra uppdraget och bidra med analyser samt 
lösningsorienterade frågeställningar. 

• Säkra god kommunikation genom att vara öppen, 
pålitlig och informera om väsentliga frågor. 

 
Ekonomiska principer 

Inga förslag på revideringar 
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• Bolaget ska på såväl kort som lång sikt sträva efter 
en balanserad ekonomisk utveckling i syfte att 
säkerställa att ägarnas intentioner avseende den 
strategiska kommunnyttan med ägandet uppnås. 

• Alla tillgångar som går över till bolaget ska 
förvärvas av bolaget till bokfört värde. 

• Bolaget debiterar ägarnas förvaltningar och bolag 
enligt fastställd prislista månadsvis. 

• Bolaget ska efterleva självkostnadsprincipen. 

• Bolaget ska samverka med Hörby kommun i 
finansiella frågor i enlighet med Hörby kommuns 
finanspolicy.  Ägarna går i borgen efter ägarandel 
för de lån som bolaget tecknar och 
borgensavgiften följer de principer som gäller i 
Hörby kommun. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Bolagets verksamhet ska inte ha till syfte att 

bereda vinst åt aktieägarna och ska i 

tillämpliga fall tillämpa 

självkostnadsprincipen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Styrning och ledning 
Värdeskapande styrelsearbete 
Styrelsearbetet är aktivt och värdeskapande genom att 
styrelsen: 

• Formulerar strategiska mål för verksamheten. 
Styrelsens strategiska planering harmoniserar 
med ägarnas strategiska inriktning för 
verksamhetsutveckling och informationsteknik. 
Styrelsen har vidare att se till bolagets bästa och 
ägarnyttan även om ledamöterna har andra 
befattningar inom ägarnas verksamheter. 

• Agerar för att bolagets tillgångar värdesäkras. 
Styrelsen arbetar med flera tillgångar som 
exempelvis finansiellt kapital och anläggningar, 
förtroende, natur och miljö, humankapital och 
intellektuellt kapital. Det senare avser arbetssätt 
och rutiner tillika algoritmer och andra 
informationskomponenter.  

• Säkerställer att bolaget drivs utifrån ett affärsetiskt 
beteende. Företagsstyrningen lever upp till lagar 

Redaktionell ändring som förtydligar att bolagets 
budget ska spegla ägarnas gemensamma plan för 
verksamhetsutveckling (dvs planen som beskriver 
vilka frågor/projekt ägarna ska driva gemensamt) 
 

Styrning och ledning 
Värdeskapande styrelsearbete 

Styrelsearbetet är aktivt och värdeskapande 
genom att styrelsen: 

• Formulerar strategiska mål för 
verksamheten. Styrelsens strategiska 
planering harmoniserar med ägarnas 
gemensamma strategiska inriktning för 
verksamhetsutveckling och 
informationsteknik. Styrelsen har att 
utforma bolagets budget utifrån denna 
gemensamma inriktning. Styrelsen har 
vidare att se till bolagets bästa och 
ägarnyttan även om ledamöterna har 
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och normer samt motverkar förtroendeskadliga 
aktiviteter. 

• Följer upp och utvärderar bolagets prestationer. 
Detta kan gälla mot uppsatta mål, mot att 
övervaka att bolagets finansiella och sociala 
ställning är tillfredsställande och mot att tillse att 
medelsförvaltningen och hantering av 
ekonomiska, juridiska, sociala och/eller 
miljömässiga risker är tillfredsställande. I detta 
arbete säkerställs att intressenters synpunkter blir 
ett underlag i den återkommande riskanalys som 
bolaget genomför.  

• Utvärderar sitt arbete och identifierar kommande 
kompetensbehov inom styrelsen. 

 
Styrelsearbetet är dokumenterat och styrelsen arbetar 
med: 

• Affärsplan 

• Arbetsordning med årsarbetsplan 

• Rapportinstruktion  

• Vd-instruktion 

• Inriktning för riskhantering, alternativ intern 
kontrollplan 

• Prissättnings- och debiteringsmodeller 

• Styrelse- och vd utvärdering 
Verksamhetsstyrning 
Styrelsen har att utforma organisationen på det mest 
funktionella sättet för att tillgodose bolagets uppdrag och 
inriktning.  
 
Samråd ska ske med ägarna vid rekrytering av 
verkställande direktör. Bolaget ska vara anslutet till 
arbetsgivarorganisationen Pacta. 
 
Bemanning och arvodering  
Styrelsen bemannas av tjänstepersoner från ägarnas 
organisationer. De utses av respektive 
kommunfullmäktige. Eftersom ledamöterna utför 
uppdraget som del av tjänst utgår inget arvode. En 
suppleant utsedd av en part kan endast träda in i stället för 
en styrelseledamot som utsetts av samma part.  

andra befattningar inom ägarnas 
verksamheter. 

• Agerar för att bolagets tillgångar 
värdesäkras. Styrelsen arbetar med flera 
tillgångar som exempelvis finansiellt 
kapital och anläggningar, förtroende, 
natur och miljö, humankapital och 
intellektuellt kapital. Det senare avser 
arbetssätt och rutiner tillika algoritmer 
och andra informationskomponenter.  

• Säkerställer att bolaget drivs utifrån ett 
affärsetiskt beteende. Företagsstyrningen 
lever upp till lagar och normer samt 
motverkar förtroendeskadliga aktiviteter. 

• Följer upp och utvärderar bolagets 
prestationer. Detta kan gälla mot 
uppsatta mål, mot att övervaka att 
bolagets finansiella och sociala ställning 
är tillfredsställande och mot att tillse att 
medelsförvaltningen och hantering av 
ekonomiska, juridiska, sociala och/eller 
miljömässiga risker är tillfredsställande. I 
detta arbete säkerställs att intressenters 
synpunkter blir ett underlag i den 
återkommande riskanalys som bolaget 
genomför.  

• Utvärderar sitt arbete och identifierar 
kommande kompetensbehov inom 
styrelsen. 

 
 
 
 
 
Samråd ska ske med ägarna vid rekrytering av 
verkställande direktör. Bolaget ska vara anslutet 
till arbetsgivarorganisationen Sobona. 
 
Bemanning och arvodering  

Styrelsen bemannas av tjänstepersoner från 
ägarnas organisationer. De utses av respektive 
kommunfullmäktige. Eftersom ledamöterna utför 
uppdraget som del av tjänst utgår inget arvode. 
En suppleant utsedd av en part kan endast träda 
in i stället för en styrelseledamot som utsetts av 
samma part. 
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Rapportering och uppföljning till ägaren 
Styrelsen ansvarar för att bolagets information till ägare, 
marknad och omvärld ger en korrekt, rättvisande och 
fullständig bild av bolagets utveckling, ekonomiska och 
verksamhetsmässiga förutsättningar och risker. 
 
Styrelsen rapporterar till ägarna utifrån principerna om 
integrerad redovisning vilket innebär att styrelses rapport 
till ägarna ger information om:  

• I vilken grad bolagets strategiska mål nås 

• Hur bolagets tillgångar förändras i värde 

• Strategiska frågor för bolaget utifrån bolagets 
omvärlds- och framtidsbild samt utifrån 
intressenternas förväntningar på bolagets service 
och tjänster.  

• Hur styrelsen bedriver omvärldsanalys, 
affärsstrategiska planeringen och riskhantering. 

 
Styrelsen lämnar rapport om ekonomi och verksamhet tre 
gånger om året. Rapporterna lämnas så att de harmonierar 
med ägarnas tidplan för delår- och helårsredovisning 
eftersom redovisning av bolagets verksamhet ingår i det 
koncernbokslut ägarkommunerna har att upprätta. 

 
Styrelsen ska också överlämna uppgift till ägarna gällande: 

• Väsentliga risker bolaget exponeras för. Dessa 
risker kan vara faktorer som påverkar robustheten 
i IT-infrastrukturen, förtroendet för ägarens 
verksamheter. 

• Sammanställning av avtal och dess avtalsperiod 

• Protokoll från bolagsstämmor, 
revisionsberättelser och styrelsens protokoll ska 
överlämnas till respektive kommunstyrelse. 

 
Efter kallelse av respektive kommunfullmäktige eller 
kommunstyrelse ska styrelsens ordförande och VD lämna 
information och rapporter om särskilt viktiga händelser och 
planer. 

Inga förslag till revideringar. 

Ägarstyrning och samspel till ägaren  
Bolagets styrning karakteriseras av aktiv ägare och aktiv 
styrelse som särskiljer sina roller. I syfte att skapa goda 
förutsättningar för bolaget arbetar ägaren parallellt både 
med ägarrollen samt beställarrollen.  
 
Bolaget som medaktör till ägarnas verksamhetsutveckling 
styrs av dessa ägardirektiv och bolagsordningen. Bolagets 
affärsstrategiska planering bygger på kommunernas 
strategiska plan. Ägardialoger hålls kontinuerligt för att 
säkerställa att bolaget arbetar i enlighet med antagna 
styrdokument.    
 
För att ägarnas verksamhetsutveckling ska samordnas 
håller kommundirektörerna kontinuerliga ägarsamråd där 
gemensamma frågor, strategier och förväntningar på 

Ägarstyrning och samspel till ägaren  
Bolagets styrning karakteriseras av aktiv ägare 
och aktiv styrelse som särskiljer sina roller. I syfte 
att skapa goda förutsättningar för bolaget 
arbetar ägaren parallellt både med ägarrollen 
samt beställarrollen.  
 
Bolaget som medaktör till ägarnas 
verksamhetsutveckling styrs av dessa ägardirektiv 
och bolagsordningen. Bolagets affärsstrategiska 
planering bygger på kommunernas strategiska 
plan. Ägardialoger hålls kontinuerligt för att 
säkerställa att bolaget arbetar i enlighet med 
antagna styrdokument och inriktningar.    
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bolaget diskuteras. Dessa kommuniceras på ägardialogerna 
som hålls mellan ägarna och bolagets ledning. På vissa 
ägardialoger deltar även kommunstyrelsernas ordförande. 
 
För att planera beställningar och identifiera stöd för att 
driva förändring hålls beställarråd där tjänstepersoner inom 
ägarnas verksamheter och bolagets medarbetare träffas.  
 
Huvuddokument i bolagsstyrningen är: 

• Ägardirektiv 

• Bolagsordning 

• Ägarnas strategiska plan som bolagsstyrelsen 
omsätter till en affärsplan 
 

Illustrationen visar ägarstyrningen 

 
 

 
För att ägarnas verksamhetsutveckling ska 
samordnas håller kommundirektörerna 
kontinuerliga ägarsamråd där gemensamma 
frågor, strategier och förväntningar på bolaget 
diskuteras. Resultatet kommuniceras på 
ägardialogerna som hålls mellan ägarna och 
bolagets ledning. På vissa ägardialoger deltar 
även kommunstyrelsernas ordförande. 
 
 
 
Illustrationen över ägarstyrningen tas bort 
 
 

Kommunfullmäktiges kontroll över 
verksamheten 
Frågor som är av principiell karaktär eller av större vikt ska 
lyftas till ägaren och i vissa fall ska kommunfullmäktige i 
respektive ägarkommun yttra sig i frågan. Exempel på 
frågeställningar är: 

• Större strategiska investeringar 

• Andra investeringar eller åtgärder, som innebär ny 
inriktning  

• Förvärv eller försäljning av fast egendom 

• Bildande av dotterbolag 

• Förändrat ägande  

 

Inga förändringar föreslås. 
 
 

Lekmannarevision  
Efter samråd med bolagets ägare fastställer 
kommunfullmäktige i Hörby grunder för arvode och andra 
ersättningar till lekmannarevisorer samt motsvarande 

suppleanter.  
 
Bolaget ska bekosta och stå för utbetalning av den revision 
som genomförs. Det inkluderar även kostnader för de 
grundläggande granskningar och fördjupande 
granskningar som utförs av lekmannarevisionens och dess 
sakkunniga biträden. Detsamma gäller omkostnader för 
upphandling av auktoriserade revisorer.   

Inga förändringar 
 

 

Direktivets fastställande och revidering 
Ägardirektivet antas av kommunfullmäktige i respektive 
ägarkommun. Direktivet tas upp minst en gång per år vid 
ägarsamråden och uppdateras minst en gång per 
mandatperiod. 

 Direktivets fastställande och revidering 
Ägardirektivet antas av kommunfullmäktige i 
respektive ägarkommun, samt bolagsstämman. 
Ägarsamrådet ser över direktivet minst en gång 
per år. 
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Kommentar: har tagit bort krav på uppdatering 
per mandatperiod. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



   
   

   
 
 
      

 
Ägardirektiv 2021 för IT kommuner i Skåne Aktiebolag 
(org.nr 559067-2142) 
 
 

Inledning 
IT kommuner i Skåne Aktiebolag (org. nr 559067-2142) är ett samägt bolag med sex ägare, Bromölla 
kommun, Hörby kommun, Höörs kommun, Osby kommun, Sjöbo kommun och Östra Göinge 
kommun.  
 
Direktivet är framtaget av ägarna och beskriver deras förväntningar på bolaget och ska läsas 
tillsammans med bolagsordningen. Det beskriver inriktningen på bolagets uppdrag, den roll bolaget 
har för ägarnas utveckling och den samhällsnytta bolaget ska bidra till. Vidare redovisar direktivet 
förväntningar på ägarnas styrning och styrelsens arbete.  
 
Bolagets styrelse har att arbeta in ägardirektivets innehåll i bolagets affärsplanering. 
 

Bolagets syfte och uppdrag 
Bolaget är ägarnas medaktör för att tillhandahålla informations- och kommunikationsteknik för 
ägarnas verksamheter och på så sätt öka tillgången till denna teknik i samhället. Ägarna är därigenom 
både ägare till bolaget och beställare av bolagets tjänster. Bakgrunden till uppdraget är att ägarna 
har ett ansvar för att deras verksamheter är välfungerande, robusta och stabila. Kommunerna har 
också ett ansvar för att samhällsservicen är tillgänglig och att den möjliggör för medborgarna att vara 
medskapande i samhällsutvecklingen och ta ansvar för sin livssituation.  
 
Utifrån syftet har bolaget tre särskilda uppdrag: 

• Samordna inköp och ägande av informations- och kommunikationsteknik. Resurseffektivitet 
för ägarna och bolaget skapas när samordning sker i inköp och systemägande.  

• Vara en resurs för ägarna i samverkan. Genom att ägarna arbetar med gemensam 
informations- och kommunikationsteknik skapas samverkansmöjligheter ägarna emellan och 
bolaget är en resurs i denna samverkan.  

• Bistå i förändringsledning inom de områden som kräver stöd av informations- och 
kommunikationsteknik. Kunskap i förändringsledning behövs för att införa informations- och 
kommunikationsteknik och genom att driva förändringsledning gemensamt, mellan ägarna 
och med bolaget, samordnas kompetenser och resurser.  

 
Likabehandlingsprincipen gäller i relationen till ägarna vilket innebär att bolagets resurser ska komma 
alla ägare tillgodo. 
 

Bolagets inriktning  
Utifrån sitt uppdrag ska bolaget bidra till att: 

• Tillgången till informations- och kommunikationsteknik ökar.                                         
Medborgarnas livsmiljö och samhällets infrastruktur blir allt mer beroende av informations- 
och kommunikationsteknik. Det finns således en vinning i att öka tillgången till denna teknik 
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för att stimulera en välfärdsteknologi som bidrar till en social och ekonomisk 
samhällsutveckling.  

• Säkerställa att informations- och kommunikationstekniken är tillgänglig, hanteras säkert och 
är robust mot inre som yttre påverkan.                                                                                                                                               
Tekniken ska vara användarvänlig med hög säkerhet och framtagen under miljömässigt, 
socialt och ekonomiskt ansvarsfulla förhållanden. 

• Effektiv energianvändning i bolaget och i ägarnas verksamheter.  
Bolaget ska, utifrån sitt uppdrag, bidra till god natur, miljö och klimat genom att arbeta för 
energieffektiva lösningar och cirkulärt tänk i ägarnas  verksamheter.   

• Samverkan och verksamhetsutveckling inom ägarkoncernerna.                                                                     
Bolaget ska stödja god samverkan i verksamhetsutveckling mellan ägarna samt mellan 
ägarna och bolaget. Bolaget ska ha förmåga att stödja ägarna i den förändringsledning som 
behövs för att införa ny teknik och beteenden på ett robust sätt. 

 
Genom denna inriktning uppnås följande samhällsmål: 

 
Principer för bolaget 
Utgångspunkt 

• Bolaget arbetar nära ägarna och utför uppdragen utifrån den behovsbild som ägarna 
kommunicerar.   

• Bolaget ska ha en god ekonomisk hushållning som innebär att bolagets tillgångar, som är 
ekonomiska, humana, miljömässiga och intellektuella, ska värnas samt utvecklas på ett 
balanserat sätt.  

• Bolaget har att se till kommunkoncernernas bästa genom att ha fokus på resurseffektivitet 
och undvika suboptimering. För att lyckas behöver bolaget, genom dess styrelse, ledning och 
medarbetare, ha goda insikter i det kommunala uppdraget och förståelse för ägarnas 
verksamheter och utmaningar.  

 
Verksamhetsmässiga principer 
I utförandet av uppdraget har bolaget ett förhållningssätt där bolaget: 

• Skapar värde till ägarna och samhället genom att se till ägarens intresse och vara en 
medaktör för att hantera sociala behov.   

• Förstår intressenterna genom att arbeta med intressentdialoger och utifrån förståelsen 
analysera effekter på bolagets strategier och beteenden. 
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• Värna integritet. Agera för robusta och säkra system, samt vara ärlig, framåtriktad och 
pålitlig. 

• Säkra kompetensen genom att både ha förmåga att utföra uppdraget och bidra med analyser 
samt lösningsorienterade frågeställningar. 

• Säkra god kommunikation genom att vara öppen, pålitlig och informera om väsentliga frågor. 
 
Ekonomiska principer 

• Bolaget ska på såväl kort som lång sikt sträva efter en balanserad ekonomisk utveckling i 
syfte att säkerställa att ägarnas intentioner avseende den strategiska kommunnyttan med 
ägandet uppnås. 

• Alla tillgångar som går över till bolaget ska förvärvas av bolaget till bokfört värde. 

• Bolaget debiterar ägarnas förvaltningar och bolag enligt fastställd prislista månadsvis. 

• Bolagets verksamhet ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna och ska i tillämpliga 
fall tillämpa självkostnadsprincipen.   

• Bolaget ska samverka med Hörby kommun i finansiella frågor i enlighet med Hörby kommuns 
finanspolicy.  Ägarna går i borgen efter ägarandel för de lån som bolaget tecknar och 
borgensavgiften följer de principer som gäller i Hörby kommun. 

 

Styrning och ledning 
Värdeskapande styrelsearbete 
Styrelsearbetet är aktivt och värdeskapande genom att styrelsen: 

• Formulerar strategiska mål för verksamheten. Styrelsens strategiska planering harmoniserar 
med ägarnas gemensamma strategiska inriktning för verksamhetsutveckling och 
informationsteknik. Styrelsen har att utforma bolagets budget utifrån denna gemensamma 
inriktning. Styrelsen har vidare att se till bolagets bästa och ägarnyttan även om ledamöterna 
har andra befattningar inom ägarnas verksamheter. 

• Agerar för att bolagets tillgångar värdesäkras. Styrelsen arbetar med flera tillgångar som 
exempelvis finansiellt kapital och anläggningar, förtroende, natur och miljö, humankapital 
och intellektuellt kapital. Det senare avser arbetssätt och rutiner tillika algoritmer och andra 
informationskomponenter.  

• Säkerställer att bolaget drivs utifrån ett affärsetiskt beteende. Företagsstyrningen lever upp 
till lagar och normer samt motverkar förtroendeskadliga aktiviteter. 

• Följer upp och utvärderar bolagets prestationer. Detta kan gälla mot uppsatta mål, mot att 
övervaka att bolagets finansiella och sociala ställning är tillfredsställande och mot att tillse att 
medelsförvaltningen och hantering av ekonomiska, juridiska, sociala och/eller miljömässiga 
risker är tillfredsställande. I detta arbete säkerställs att intressenters synpunkter blir ett 
underlag i den återkommande riskanalys som bolaget genomför.  

• Utvärderar sitt arbete och identifierar kommande kompetensbehov inom styrelsen. 
 
Verksamhetsstyrning 
Styrelsen har att utforma organisationen på det mest funktionella sättet för att tillgodose bolagets 
uppdrag och inriktning.  
 
Samråd ska ske med ägarna vid rekrytering av verkställande direktör. Bolaget ska vara anslutet till 
arbetsgivarorganisationen Sobona. 
 
Bemanning och arvodering  
Styrelsen bemannas av tjänstepersoner från ägarnas organisationer. De utses av respektive 
kommunfullmäktige. Eftersom ledamöterna utför uppdraget som del av tjänst utgår inget arvode. En 
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suppleant utsedd av en part kan endast träda in i stället för en styrelseledamot som utsetts av 
samma part. 
 
Rapportering och uppföljning till ägaren 
Styrelsen ansvarar för att bolagets information till ägare, marknad och omvärld ger en korrekt, 
rättvisande och fullständig bild av bolagets utveckling, ekonomiska och verksamhetsmässiga 
förutsättningar och risker. 
 
Styrelsen rapporterar till ägarna utifrån principerna om integrerad redovisning vilket innebär att 
styrelses rapport till ägarna ger information om:  

• I vilken grad bolagets strategiska mål nås. 

• Hur bolagets tillgångar förändras i värde. 

• Strategiska frågor för bolaget utifrån bolagets omvärlds- och framtidsbild samt utifrån 
intressenternas förväntningar på bolagets service och tjänster.  

• Hur styrelsen bedriver omvärldsanalys, affärsstrategiska planeringen och riskhantering. 
 
Styrelsen lämnar rapport om ekonomi och verksamhet tre gånger om året. Rapporterna lämnas så 
att de harmonierar med ägarnas tidplan för delår- och helårsredovisning eftersom redovisning av 
bolagets verksamhet ingår i det koncernbokslut ägarkommunerna har att upprätta. 
 
Styrelsen ska också överlämna uppgift till ägarna gällande: 

• Väsentliga risker bolaget exponeras för. Dessa risker kan vara faktorer som påverkar 
robustheten i IT-infrastrukturen, förtroendet för ägarens verksamheter. 

• Sammanställning av avtal och dess avtalsperiod. 

• Protokoll från bolagsstämmor, revisionsberättelser och styrelsens protokoll ska överlämnas 
till respektive kommunstyrelse. 

 
Efter kallelse av respektive kommunfullmäktige eller kommunstyrelse ska styrelsens ordförande och 
VD lämna information och rapporter om särskilt viktiga händelser och planer. 
 

Ägarstyrning och samspel till ägaren  
Bolagets styrning karakteriseras av aktiv ägare och aktiv styrelse som särskiljer sina roller. I syfte att 
skapa goda förutsättningar för bolaget arbetar ägaren parallellt både med ägarrollen samt 
beställarrollen.  
 
Bolaget som medaktör till ägarnas verksamhetsutveckling styrs av dessa ägardirektiv och 
bolagsordningen. Bolagets affärsstrategiska planering bygger på kommunernas strategiska plan. 
Ägardialoger hålls kontinuerligt för att säkerställa att bolaget arbetar i enlighet med antagna 
styrdokument och inriktningar.    
 
För att ägarnas verksamhetsutveckling ska samordnas håller kommundirektörerna kontinuerliga 
ägarsamråd där gemensamma frågor, strategier och förväntningar på bolaget diskuteras. Resultatet 
kommuniceras på ägardialogerna som hålls mellan ägarna och bolagets ledning. På vissa 
ägardialoger deltar även kommunstyrelsernas ordförande. 
 

Kommunfullmäktiges kontroll över verksamheten 
Frågor som är av principiell karaktär eller av större vikt ska lyftas till ägaren och i vissa fall ska 
kommunfullmäktige i respektive ägarkommun yttra sig i frågan. Exempel på frågeställningar är: 

• Större strategiska investeringar 

• Andra investeringar eller åtgärder, som innebär ny inriktning  
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• Förvärv eller försäljning av fast egendom 

• Bildande av dotterbolag 

• Förändrat ägande  
 

Lekmannarevision  
Efter samråd med bolagets ägare fastställer kommunfullmäktige i Hörby grunder för arvode och 
andra ersättningar till lekmannarevisorer samt motsvarande suppleanter.  
 
Bolaget ska bekosta och stå för utbetalning av den revision som genomförs. Det inkluderar även 
kostnader för de grundläggande granskningar och fördjupande granskningar som utförs av 
lekmannarevisionens och dess sakkunniga biträden. Detsamma gäller omkostnader för upphandling 
av auktoriserade revisorer. 
 

Direktivets fastställande och revidering 
Ägardirektivet antas av kommunfullmäktige i respektive ägarkommun, samt av bolagsstämman. 
Ägarsamrådet ser över direktivet minst en gång per år. 
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Sammanträdesplan 2022
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Kommunstyrelseförvaltningen förslag till Kommunfullmäktige 

För året 2022 godkänns följande sammanträdesdatum avseende kommunfullmäktige:

14 januari 2022
28 mars 2022
25 april 2022
20 juni 2022
5 september 2022
24 oktober 2022
21 november 2022
12 december 2022

Förslag till kommunstyrelsen

För året 2022 godkänns följande sammanträdesdatum avseende kommunstyrelsen:

26 januari 2022
9 mars 2022
6 april 2022
11 maj 2022
1 juni 2022
7 september 2022
5 oktober 2022
2 november 2022
23 november 2022

Förslag till kommunstyrelsens arbetsutskott

För året 2022 godkänns följande sammanträdesdatum avseende kommunstyrelsens 
arbetsutskott:

http://www.osby.se/


Sida
2(2)

12 januari 2022
23 februari 2022
23 mars 2022
27 april 2022
18 maj 2022
21 juni 2022 (tisdag)
24 augusti 2022
21 september 2022
19 oktober 2022
9 november 2022
7 december 2022

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör inte barn.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet behandlar sammanträdesdatum för kommunstyrelsens arbetsutskott, 
kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige under året 2022. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ”Sammanträdesplan 2022”, daterad den 28 juli 2021 från 
kommunsekreterare Robin Skoglund och kanslichef Amra Eljami.

Förslag till sammanträdesplan 2022, daterad den 16 juni 2021.

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsens ledamöter/ersättare
Kommunfullmäktiges ledamöter/ersättare
Kansliet

Amra Eljami Robin Skoglund 
Kanslichef Kommunsekreterare 



OSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPLAN 2022 
   FÖRSLAG  -  ej fastställd, VERSION 3.1 (ändrad den 16 juni 2021)  
 

Politiskt organ Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt  Nov Dec 
Miljö- och byggnämndens beredning             
Miljö- och byggnämnden 
torsdagar kl. 8:30 27 24 24 28 25 16   22 27 24 15 

Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott, tisdagar kl. 8:30  8  5 3 / 31    6 11 8 6 

Barn- och utbildningsnämnd 
tisdagar kl. 8:30  22  19 6a) 17 6b) 14 6c)   20 7) 25  22 2, 6d) 20  

Samhällsbyggnadsnämndens  
arbetsutskott, onsdagar kl. 8:30  9 em  7 tors 4 2 tors   8 tors 12 16 8 

Samhällsbyggnadsnämnden, 
onsdagar kl. 13.00  22 tis  20 6a) 17 6b) tis  15 6c)   20 7) tis 26 30 2, 6d) 21  

Hälsa- och omsorgsnämndens 
individutskott, torsdagar kl. 13:00  24  21 19 22   22 27 24 22 

ssHälsa- och omsorgsnämnden  
torsdagar kl. 13:30  24  21 6a) 19 6b) 22 6c)   22 7) 27 24 2, 6d) 22  

Näringslivsråd tisdagar kl. 08:30             
Personaldelegationen 
i anslutning till KSau ca kl. 08:00             

Kommunstyrelsens individutskott, 
onsdagar förmiddagen 12 em 9 9 6 4 1 6 10 7 5 2 7 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 
onsdagar kl. 8:30 12 23 3) 23 4) 27 18 6b) 21 6c) tisd  24 21 7) 19 9 7 

Kommunstyrelsen 
onsdagar kl. 10:00 26  9 3)  6 4) 11 6a) 1 5) 6b)   7 6c) 5 7) 2 1) 

23 2, 6d)  

Kommunfullmäktige 
måndagar kl. 18:30  14 28 3)  25 4)  20 5) 6b)   5 24 7) 21 8) 12 

Valnämnden 18  15  17 em   16 27    
 

 
 
 

Fotnoter: 

 1)  Beslut om budgetanvisningar – KS den 2/11  
5)  Budget 2023, flerårsplan 2024–2025 – KS den 1/6 och KF den 20/6 (Före valet) 
    Alternativt KS 2/11 och KF 2/11 (Efter valet) 

2) Beslut om nämndplan 2023 – KS den 23/11 
6)  Budgetuppföljningar: a)mars b)april,  c)maj,  d)oktober  - uppföljningen b)april till KS den 1/6 och KF den 20/6 
    uppföljningarna för: a)mars tas i nämnderna,  c)maj  och d)oktober tas i KS 

3) Beslut om tilläggsbudget – KS den 9/3 och KF den 28/3 7)  Delårsbokslut per 31 augusti – KS den 5/10 samt KF den 24/10 
4) Års och koncernredovisning – KS den 9/3 och KF den 28/3 
   Alternativt - KS den 6/4 samt KF den 25/4 (revisorerna) 

8)  Beslut om skattesats 2023 – KF den 21/11 
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Amra Eljami 
0479528166 
amra.eljami@osby.se 

Besöksadress Västra 
Storgatan 35
Postadress 
Kommunstyrelseförvaltnin
gen
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
E-post kommun@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809

Kommunalt partistöd 2022 samt redovisning av kommunalt 
partistöd 2020
Dnr KS/2021:49 040  

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunfullmäktige 

Förslag till kommunstyrelsens arbetsutskott
Förslag till kommunstyrelsen

- Kommunalt partistöd för år 2022 bestäms till ett grundbelopp om 2.856 kronor och 
ett mandatstöd om 12.283 kronor per mandat i kommunfullmäktige, eller 
sammanlagt ett belopp om 523.600 kronor. Fördelat på de sju (7) politiska partier 
som har mandat i kommunfullmäktige, från och med den 15 oktober 2018, innebär 
detta ett kommunalt partistöd för 2022 för respektive parti enligt följande:

Arbetarpartiet socialdemokraterna (S)
2.856 kr (grundbidrag) + 171. 962 kr (14 mandat x mandatstöd 12.283 kr) = 
174.818 kronor.
Sverigedemokraterna (SD)
2.856 kr (grundbidrag) + 122.830 kr (10 mandat x mandatstöd 12.283 kr) = 
125.686 kronor.
Centerpartiet (C)
2.856 kr (grundbidrag) + 85.981 kr (7 mandat x mandatstöd 12.283 kr) = 88.837 
kronor.
Moderaterna (M)
2.856 kr (grundbidrag) + 73.698 kr (6 mandat x mandatstöd 12.283 kr) = 76.554 
kronor.
Kristdemokraterna
2.856 kr (grundbidrag) + 24.566 kr (2 mandat x mandatstöd 12.283 kr) = 27.422 
kronor.
Vänsterpartiet (V)
2.856 kr (grundbidrag) + mandatstöd 12.283 kr = 15.139 kronor. 
Liberalerna (L)
2.856 kr (grundbidrag) + mandatstöd 12.283 kr = 15.139 kronor.

Barnkonsekvensanalys

http://www.osby.se/
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Ärendet berör ej barn.
Sammanfattning av ärendet

Enligt 4 kap. 29-32 §§ kommunallagen (2017:725) gäller följande regler för utbetalning 
av kommunalt partistöd:

- Kommunalt partistöd får bara betalas ut till ett politiskt parti som är juridisk 
person, det vill säga det måste finnas en registrerad lokal partiförening som kan ta 
emot utbetalningen av det kommunala partistödet. 

- Kommunfullmäktige måste fatta beslut om att de politiska partier som får 
kommunalt partistöd årligen ska redovisa att partistödet använts för sitt ändamål.

- Kommunfullmäktige måste fatta årliga beslut om utbetalning av det kommunala 
partistödet. 

Kommunfullmäktige antog den 9 september 2019, § 85 ”Regler för kommunalt partistöd 
Osby kommun”. Av dessa regler framgår bland annat följande: en mottagare av 
kommunalt partistöd, det vill säga den juridiska person som stödet betalas ut till, ska 
årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet använts för sitt ändamål. 
Till redovisningen ska bifogas en granskningsrapport som av respektive politiskt pari 
utsedd granskare ska upprätta. Granskningsrapporten ska vara ett intyg om att 
redovisningen ger en rättvisande bild av hur det kommunala partistödet använts. Om 
redovisning och granskningsrapport inte lämnas in inom angiven tid betalas inte något 
kommunalt partistöd ut för nästkommande år, det vill säga för nu aktuellt fall för 2022.

Vare sig redovisningens innehåll eller granskningsrapporten ska läggs till grund för något 
beslut/ställningstagande från kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige ska ta emot och 
hålla redovisning och granskningsrapporten tillgängliga för den/de som vill ta del av dem. 

Enligt av kommunfullmäktige fastställda ”Regler för kommunalt partistöd Osby kommun 
från och med 2020-01-01” är det totala anslaget för kommunalt partistöd elva (11) 
prisbasbelopp1, året före utbetalningsåret. Det kommunala partistödet består av dels ett 
grundstöd om sex (6) procent2 av prisbasbeloppet per politiskt parti och år, dels ett 
mandatstöd som uppgår till återstoden av de ursprungliga elva (11) prisbasbeloppen efter 
avdrag för grundstödet3 och därefter fördelas på antalet mandat i kommunfullmäktige. För 
år 2022 är det totala anslaget för kommunalt partistöd 523.600 kronor. Grundstödet är 
2.856 kronor per politiskt parti och mandatstödet4 12.283 per mandat i 
kommunfullmäktige.

Samtliga politiska partier som tog emot kommunalt partistöd under 2020 har, inom den i 
kommunallagen och i de av kommunfullmäktige fastställda reglerna föreskrivna tiden, 

1 11 x 47.600 kr (prisbasbelopp för 2021, SCB) = 523.600 kronor
2 47.600 kr x (6) sex procent = 2.856 kronor.
3 523.600 kr – 19.992 kr (7 partier x 2.856 kr grundstöd) = 503.608 kronor.
4 503.608 / 41 platser i KF = 12.283,121 ≈ 12.283 kronor
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lämnat in dels en skriftlig redovisning som visar huruvida partistödet använts för sitt 
ändamål, dels en granskningsrapport, upprättad av en av respektive politiskt parti utsedd 
granskare, som är ett intyg om att redovisningen ger en rättvisande bild av hur respektive 
politiskt parti använt det kommunala partistödet för år 2020. 

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ”Kommunalt partistöd 2022 samt redovisning av kommunalt partistöd 
2020”, daterad 2021-07-05, från kanslichef Amra Eljami och administrativ chef Johanna 
Lindhe. 

Redovisning av kommunalt partistöd 2020 och granskningsrapport från Moderaterna, 
inkommen 2021-01-29.

Redovisning av kommunalt partistöd 2020 och granskningsrapport från 
Socialdemokraterna, inkommen 2021-03-05.

Redovisning av kommunalt partistöd 2020 och granskningsrapport från 
Kristdemokraterna, inkommen 2021-04-23.

Redovisning av kommunalt partistöd 2020 och granskningsrapport från 
Sverigedemokraterna, inkommen 2021-05-19.

Redovisning av kommunalt partistöd 2020 och granskningsrapport från Centerpartiet, 
inkommen 2021-06-24.

Redovisning av kommunalt partistöd 2020 och granskningsrapport från Vänsterpartiet, 
inkommen 2021-06-28.

Redovisning av kommunalt partistöd 2020 och granskningsrapport från Liberalerna, 
inkommen 2021-06-29.

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen

Johanna Lindhe Amra Eljami 
Administrativ chef Kanslichef 
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Kommunfullmäktige
Kanslichef, Amra Eljami













































Från: Leif Holmberg, Osbybostäder <Leif.holmberg@osbybostader.se>  
Skickat: den 11 maj 2021 14:21 
Till: samhallsbyggnad <samhallsbyggnad@osby.se> 
Ämne: Yttrande parkeringsnorm 
 
Hej, 
 
Yttrande från Osbybostäder i rött. 
  

1 Syfte  
Parkeringsnormens syfte är att reglera vilket antal parkeringsplatser för personbilar som ska finnas 

när bostäder tillskapas genom flerbostadshus i Osby tätorts centrala delar.  
Inga kommentarer, det fungerar bra.  
2 Bakgrund  
Detta dokument är styrande för kommunens och ska användas i plan- och bygglovsprocessen. 

Målsättningen är att parkeringsnormen ska leda till bra parkeringslösningar för boende och 

därmed också goda parkeringsmöjligheter för besökare i Osby centrum.  
Parkeringsnormen är kortfattad och omfattar endast boendeparkering inom Osbys centrum. Om 

behov uppkommer om mer omfattande reglering kan normen succesivt byggas på med 

bestämmelser via nytt beslut i kommunfullmäktige. 
Inga kommentarer, det fungerar bra.  
3 Parkeringsnorm  
Vid tillskapande av lägenheter i flerbostadshus inom Osby centrum ska det finns minst 0,8 

parkeringsplatser per lägenhet, se avgränsning i kartan. Om tillräckligt antal parkeringsplatser inte 

kan ordnas inom fastigheten kan parkeringsköp göras. 
Här anser Osbybostäder att lättnader kan göras utifrån åtgärder som minskar beroendet av bil 

såsom bilpool, närhet till kollektivtrafik, cykelparkering etc. 
  
Vi tänker oss att beroende på närheten till kollektivtrafik (buss och tåg) så får man en p-norms 
reducering med bilpool på ca 20-30%. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
Leif Holmberg 
Projektchef 
Osbybostäder AB 
leif.holmberg@osbybostader.se 
0709-318129 
 

mailto:leif.holmberg@osbybostader.se
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Samhällsbyggnad    
Mathias Karlsson    
0479528122    
mathias.karlsson@osby.se    

 

Besöksadress Västra Storgatan 35 
Postadress Samhällsbyggnad 
283 80 Osby 

Telefon 0479-52 80 00 vx 
E-post 
samhallsbyggnad@osby.se 

Hemsida www.osby.se 
Organisationsnr 212000-0902 

Bankgiro 281-6809 

 

 

 

 

Parkeringsnorm för Osby centrum 
Dnr SBN/2021:83 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott  

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår samhällsbyggnadsnämnden att föreslå 
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta parkeringsnormen för Osby 
centrum daterad 2021-05-26.  

 

Barnkonsekvensanalys 
Bedöms inte vara aktuellt. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 14 april att skicka förslag på en 
parkeringsnorm för Osby centrum på remiss. Remissen var ute mellan 26 april och 21 
maj. Remissvar har inkommit från Osbybostäder, Moderaterna i Osby samt miljö- och 
byggnämnden. 

 

Utifrån remissvaren har nedanstående förändringar gjorts i förslaget till parkeringsnorm 
för Osby centrum: 

Parkeringsnormen har kompletterats med skrivning om möjlighet att frångå normen vid 
bygglovsgivning om sökande i egen parkeringsutredning kan visa att behovet av 
parkeringsplatser är mindre än vad normen anger. Kan t ex vara då fastighetsägaren 
erbjuder hyresgästerna bilpool. 

Förtydligande har gjort i parkeringsnormen om att det i normen på 0,8 parkeringsplatser 
per lägenhet också ingår behovet av besöksparkeringar samt parkeringsplats för personer 
med funktionsnedsättning i direkt anslutning till flerbostadshusets entré.  

 

http://www.osby.se/
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Beslutsunderlag 

Förslag till Parkeringsnorm för Osby centrum 2021-05-26 

Remissvar från Osbybostäder 

Remissvar från Moderaterna i Osby 

Remissvar från miljö- och byggnämnden 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Beslutet skickas till  

Mathias Karlsson, Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 

Mathias Karlsson   
Förvaltningschef    



  

Ett utskrivet exemplar är alltid en kopia, giltigt original finns på kommunens intranät. 

 

Parkeringsnorm  
Policy 

 
 

 
 
 
Beslutad av: <Beslutad av> Beslutsdatum:       
Framtagen av: Mathias Karlsson 20210526 Dokumentansvarig: Samhällsbyggnadschef 
Uppdaterad:  Diarienummer:       
  Giltighetstid Tillsvidare 
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Datum 
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1 Syfte 
Parkeringsnormens syfte är att reglera vilket antal parkeringsplatser för 
personbilar som ska finnas när bostäder tillskapas genom flerbostadshus i 
Osby tätorts centrala delar. 
 

2 Bakgrund 
Detta dokument är styrande för kommunens och ska användas i plan- och 
bygglovsprocessen. Målsättningen är att parkeringsnormen ska leda till bra 
parkeringslösningar för boende och därmed också goda 
parkeringsmöjligheter för besökare i Osby centrum. 
Parkeringsnormen är kortfattad och omfattar endast boendeparkering inom 
Osbys centrum. Om behov uppkommer om mer omfattande reglering kan 
normen succesivt byggas på med bestämmelser via nytt beslut i 
kommunfullmäktige. 

3 Parkeringsnorm 
Vid tillskapande av lägenheter i flerbostadshus inom Osby centrum ska det 
finns minst 0,8 parkeringsplatser per lägenhet, se avgränsning i kartan. I 
kravet på antalet parkeringar per lägenhet ingår behovet av 
besöksparkeringar samt behovet av parkeringsplats för personer med 
funktionsnedsättning i direkt anslutning till flerbostadshusets entré.  
Undantag från parkeringsnormen kan göras om byggherren i en 
parkeringsutredning visar att behovet av parkeringsplatser är mindre än vad 
normen anger, kan t ex vara då fastighetsägaren erbjuder hyresgästerna 
bilpool. Om tillräckligt antal parkeringsplatser inte kan ordnas inom 
fastigheten kan behovet lösas via parkeringsköp. 
 
 
 



Parkeringsnorm 
Datum 
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Robin Skoglund 
0709318341 
robin.skoglund@osby.se 

Besöksadress Västra 
Storgatan 35
Postadress 
Kommunstyrelseförvaltnin
gen
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
E-post kommun@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809

Återrapportering verkställigheten av kommunstyrelsens beslut 
perioden 2021-01-01 - 2021-06-30
Dnr KS/2021:263 000  

Kommunstyrelseförvaltningen förslag till Kommunfullmäktige 

Förslag till kommunstyrelsens arbetsutskott
Förslag till kommunstyrelsen

- Återrapportering verkställigheten av kommunstyrelsens beslut perioden 2021-01-
01 – 2021-06-30, godkänns.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör inte barn.

Sammanfattning av ärendet

I reglementet för Osby kommuns nämnder anges det att det två (2) gånger per kalenderår,
per den 30 juni respektive 31 december, ska respektive nämnd redovisa de besluten av
kommunfullmäktige under den senaste sexmånadersperioden som de ännu inte verkställt,
skälen till detta samt när beslutet kan förväntas verkställas. Redovisningen lämnas till
kommunstyrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar till
kommunfullmäktige.
För samtliga nämnder, med undantag för kommunstyrelsen, gäller att de vid ovan angivna
redovisningstillfällen även ska redovisa de besluten av kommunstyrelsen under den 
senaste
sexmånadersperioden som de ännu inte verkställt, skälen till detta samt när beslutet kan
förväntas verkställas. Redovisningen lämnas till kommunstyrelsen som också behandlar
ärendet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ”Återrapportering verkställigheten av kommunstyrelsens beslut perioden 
2021-01-01 – 2021-06-30” daterad den 5 augusti 2021 från kommunsekreterare Robin 
Skoglund och kanslichef Amra Eljami.

Skrivelse ”Återrapportering verkställigheten av kommunstyrelsens beslut perioden 2021-
01-01 – 2021-06-30”, daterad den 15 juli 2021 från kanslienheten.

http://www.osby.se/
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Beslutet skickas till 

Kansliet

Amra Eljami Robin Skoglund 
Kanslichef Kommunsekreterare 



2021-07-15

Återrapportering av kommunstyrelsens beslut perioden 2021-01-01 – 2021-06-30 samt uppföljning ej verkställda beslut 
2020-07-01 – 2020-12-31

Uppföljning av de ärenden som ej har blivit verkställda under rapporteringsperioden 2020-01-01 – 2020-06-30

Samhällsbyggnadsnämnden

Ärende När gavs uppdraget? När ska detta 
verkställas/beslutas?

Kommentarer: Verkställt/Ej verkställt

Fastighetsförvärv, 
Grossören 7
KS/2020:423

KS 2020-11-25, § 198 Ej angivet Förvaltningschefen för 
samhällsbyggnadsförvaltningen 
får i uppdrag att undersöka och 
komplettera ärendet med 
möjligheten till förvärv av 
Grossören 8.

X

Hyresavtal LSS (Calcio) med 
komplettering byggnation i 
egen regi 
KS/2020:458

KS 2020-12-14, § 2019 Ej angivet Samhällsbyggnadsförvaltningen 
får i uppdrag att bygga ett LSS-
boende med åtta lägenheter 
med tillhörande funktioner i 
egen regi.

X

Tjänstepersoner/politiker inom samtliga förvaltningar

Ärende När gavs uppdraget? När ska detta 
verkställas/beslutas?

Kommentarer: Verkställt/Ej verkställt

Fastighetsförvärv Lönsboda 
46:57
KS/2020:357

KS 2020-10-07, § 154 Ej angivet. Kommundirektören fick i 
uppdrag att underteckna 
köpebrev och slutföra köpet för 
fastigheten Lönsboda 46:57.

X

Organisationsformer för 
kommunal räddningstjänst 
KS/2019:45

KS 2020-10-07, § 158 Kommunstyrelsens 
arbetsutskott får i uppdrag att 
besluta om justeringar av 
befintligt avtal.

X



2021-07-15

Kommunstyrelsens ordförande 
och kommundirektören får i 
uppdrag att underteckna 
avtalet.

Överenskommelse 
avseende 
signalskyddschefsanasvar
KS/2020:394

KS 2020-10-28 § 170 Kommundirektören får i 
uppdrag att teckna 
överenskommelse med 
Länsstyrelsen i Skåne avseende 
signalskyddschefsansvar.

X

Osby kommuns politiska 
organisation från och med 
2021-01-01
KS/2020:318

KS 2020-10-28, § 179 HR-chefen får i uppdrag att se 
över arvodesreglementet så att 
nämndernas presidier får 
samma arvode för ett 
arbetsutskott som vid en 
beredning.

Verkställt KS 2021-03-10, § 
23

Återrapportering av perioden 2021-01-01-2021-06-30

Samhällsbyggnadsnämnden

Ärende När gavs uppdraget? När ska detta 
verkställas/beslutas?

Kommentarer: Verkställt/Ej verkställt

Kompletterande 
budgetanvisningar inför 
budget 2022, Dnr 
KS/2020:284

KS 2021-03-10, § 32 Till budgetberedningen Förvaltningarna får i uppdrag 
att i samråd med nämnden 
presentera
budgetförslag inför 
budgetberedningen som utgår 
från budgetram
2021 med 
konsekvensbeskrivningar för 
påverkan på politiska mål,
medarbetare/arbetsmiljö, 
invånare.

X



2021-07-15

Arbetsmiljörapport 2020, 
Dnr KS/2021:114

KS 2021-05-26, § 87 Ej angivet Respektive nämnd får i 
uppdrag att analysera 
resultatet för sin för-valtning 
samt ta fram ev. åtgärder.

X

Hälsa- och omsorgsnämnden (Hälsa- och välfärdsnämnden tom 2021-03-31)

Ärende När gavs uppdraget? När ska detta 
verkställas/beslutas?

Kommentarer: Verkställt/Ej verkställt

Kompletterande 
budgetanvisningar inför 
budget 2022, Dnr 
KS/2020:284

KS 2021-03-10, § 32 Till budgetberedningen Förvaltningarna får i uppdrag 
att i samråd med nämnden 
presentera
budgetförslag inför 
budgetberedningen som 
utgår från budgetram
2021 med 
konsekvensbeskrivningar för 
påverkan på politiska mål,
medarbetare/arbetsmiljö, 
invånare.

Hälsa- och 
omsorgsnämnden får i 
uppdrag att presentera
budgetförslag för LSS-
verksamheten utbrutet från 
budgetram 2021.

Verkställt 2021-05-27



2021-07-15

Arbetsmiljörapport 2020, 
Dnr KS/2021:114

KS 2021-05-26, § 87 Ej angivet Respektive nämnd får i 
uppdrag att analysera 
resultatet för sin för-valtning 
samt ta fram ev. åtgärder.

Ej verkställt

Barn- och utbildningsnämnden

Ärende När gavs uppdraget? När ska detta 
verkställas/beslutas?

Kommentarer: Verkställt/Ej verkställt

Kompletterande 
budgetanvisningar inför 
budget 2022, Dnr 
KS/2020:284

KS 2021-03-10, § 32 Till budgetberedningen Förvaltningarna får i uppdrag 
att i samråd med nämnden 
presentera
budgetförslag inför 
budgetberedningen som 
utgår från budgetram
2021 med 
konsekvensbeskrivningar för 
påverkan på politiska mål,
medarbetare/arbetsmiljö, 
invånare.

X

Arbetsmiljörapport 2020, 
Dnr KS/2021:114

KS 2021-05-26, § 87 Ej angivet Respektive nämnd får i 
uppdrag att analysera 
resultatet för sin för-valtning 
samt ta fram ev. åtgärder.

X

Miljö- och byggnämnden

Ärende När gavs uppdraget? När ska detta 
verkställas/beslutas?

Kommentarer: Verkställt/Ej verkställt



2021-07-15

Kompletterande 
budgetanvisningar inför 
budget 2022, Dnr 
KS/2020:284

KS 2021-03-10, § 32 Till budgetberedningen Förvaltningarna får i uppdrag 
att i samråd med nämnden 
presentera
budgetförslag inför 
budgetberedningen som 
utgår från budgetram
2021 med 
konsekvensbeskrivningar för 
påverkan på politiska mål,
medarbetare/arbetsmiljö, 
invånare.

X

Arbetsmiljörapport 2020, 
Dnr KS/2021:114

KS 2021-05-26, § 87 Ej angivet Respektive nämnd får i 
uppdrag att analysera 
resultatet för sin för-valtning 
samt ta fram ev. åtgärder.

X

Tjänstepersoner/politiker inom samtliga förvaltningar

Ärende När gavs uppdraget? När ska detta 
verkställas/beslutas?

Kommentarer: Verkställt/Ej verkställt

Medborgarförslag – Tydliga 
informationsskyltar vid våra 
fornminnen – Lennart 
Ohlsson, Dnr KS/2019:101

KS 2021-01-27, § 8 Ej angivet Samhällsbyggnadsenheten får i 
uppdrag att kontakta 
hembygdsföreningar,länsmuseet, 
kultur och fritid och 
förslagslämnaren för hjälp med 
utforming av information samt 
val av platser

X

Reglemente – Utvecklat 
samarbete med näringslivet 
och implementering av 

KS 2021-01-27, § 11 Ej angivet Kommunstyrelseförvaltningen 
får i uppdrag att ta fram en 
årsplanering för näringslivsrådet

X
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näringslivet, Dnr 
KS/2020:115
Ägardirektiv, bolagsordning 
och utredning om 
koncernbildning, Dnr 
KS/2020:451

KS 2021-01-27, § 14 1 juni 2021 Kommunstyrelseförvaltningen 
får i uppdrag att göra en översyn 
av bolagsordningar och 
ägardirektiv för de helägda 
kommunala bolagen.

Ej verkställt

Avtal för medfinansiering – 
Objekt i cykelvägsplanen, 
Dnr KS/2021:125

KS 2021-04-21, § 48 Ej angivet Kommundirektören får uppdrag 
att underteckna 
medfinansieringsavtalet

X

Årsredovisningar stiftelser 
2020, Dnr KS/2021:97

2021-04-21, § 54 Ej angivet Kommunstyrelsens ordförande 
och vice ordförande får i 
uppdrag att underteckna 
årsredovisningar

Verkställt

Svar på revisionens 
granskning om 
projektstyrning, Dnr 
KS/2021:59

KS 2021-04-21, § 57 30 september 2021 Kommunstyrelseförvaltningen 
får i uppdrag att revidera 
principerna
för investeringshantering i 
samråd med 
samhällsbyggnadsnämnden
senast till den 30 september 
2021.

X

Arbetsmiljörapport 2020, 
Dnr KS/2021:114

KS 2021-05-26, § 87 Ej angivet HR-chefen får i uppdrag att 
bryta ner det övergripande 
resultatet till respektive 
nämnd/förvaltning.

HR-chefen får i uppdrag att ta 
fram och verkställa åtgärder 
utifrån rapportens slutsats.

Resultatet har brutits ner 
och skickats till 
respektive 
förvaltningschef.

Ej Verkställt









TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-08-05 

Sida
1(2)

Kommunstyrelseförvaltningen 
Robin Skoglund 
0709318341 
robin.skoglund@osby.se 

Besöksadress Västra 
Storgatan 35
Postadress 
Kommunstyrelseförvaltnin
gen
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
E-post kommun@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809

Återrapportering verkställighet för kommunfullmäktiges beslut 
perioden 2021-01-01 - 2021-06-30
Dnr KS/2021:262 000  

Kommunstyrelseförvaltningen förslag till Kommunfullmäktige 

Förslag till kommunstyrelsens arbetsutskott
Förslag till kommunstyrelsen

Återrapportering verkställigheten för kommunfullmäktiges beslut avseende perioden 
2021-01-01 – 2021-06-30, godkänns

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör inte barn.

Sammanfattning av ärendet
I reglementet för Osby kommuns nämnder anges det att det två (2) gånger per kalenderår,
per den 30 juni respektive 31 december, ska respektive nämnd redovisa de besluten av
kommunfullmäktige under den senaste sexmånadersperioden som de ännu inte verkställt,
skälen till detta samt när beslutet kan förväntas verkställas. Redovisningen lämnas till
kommunstyrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar till
kommunfullmäktige.
För samtliga nämnder, med undantag för kommunstyrelsen, gäller att de vid ovan angivna
redovisningstillfällen även ska redovisa de besluten av kommunstyrelsen under den 
senaste
sexmånadersperioden som de ännu inte verkställt, skälen till detta samt när beslutet kan
förväntas verkställas. Redovisningen lämnas till kommunstyrelsen som också behandlar
ärendet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse” Återrapportering verkställighet för kommunfullmäktiges beslut perioden 
2021-01-01 – 2021-06-30”, daterad den 5 augusti 2021 från kommunsekreterare Robin 
Skoglund och kanslichef Amra Eljami. 

Skrivelse ”Återrapportering kommunfullmäktiges beslut för perioden 2021-01-01 – 2021-
06-30”, daterad den 15 juli 2021 från kanslienheten

http://www.osby.se/


Sida
2(2)

 

Beslutet skickas till 

Kansliet

Amra Eljami Robin Skoglund 
Kanslichef Kommunsekreterare 



2021-07-15

Återrapportering av kommunfullmäktiges beslut perioden 2021-01-01 – 2021-06-30, inklusive uppföljning av perioden 
2020-07-01 – 2020-12-31

Uppföljning av de ärenden som ej har blivit verkställda under rapporteringsperioden 2020-07-01 – 2020-12-31

Ärende När gavs uppdraget? När ska detta 
verkställas/beslutas?

Kommentarer: Verkställt/Ej verkställt

Osby kommuns politiska 
organisation från och med 
2021-01-01, Dnr 
KS/2020:318

KF 2020-11-23, § 141 Ej angivet HR-chefen får i uppdrag att 
se över arvodesreglementet 
så att nämndernas presidier 
får samma arvode för ett 
arbetsutskott som vid en 
beredning.

Verkställt

Återrapportering av perioden 2021-01-01 – 2021-06-30

Samhällsbyggnadsnämnden

Ärende När gavs uppdraget? När ska detta 
verkställas/beslutas?

Kommentarer: Verkställt/Ej verkställt

Barn- och utbildningsnämnden

Ärende När gavs uppdraget? När ska detta 
verkställas/beslutas?

Kommentarer: Verkställt/Ej verkställt

Hälsa- och omsorgsnämnden (Hälsa- och välfärdsnämnden tom 30 mars 2021)

Ärende När gavs uppdraget? När ska detta 
verkställas/beslutas?

Kommentarer: Verkställt/Ej verkställt
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Miljö- och byggnämnden

Ärende När gavs uppdraget? När ska detta 
verkställas/beslutas?

Kommentarer: Verkställt/Ej verkställt

Kommunstyrelsen

Ärende När gavs uppdraget? När ska detta 
verkställas/beslutas?

Kommentarer: Verkställt/Ej verkställt

Tjänstepersoner/politiker inom samtliga förvaltningar

Ärende När gavs uppdraget? När ska detta 
verkställas/beslutas?

Kommentarer: Verkställt/Ej verkställt

Reglemente – Utvecklat 
samarbete med näringslivet 
och implementering av 
näringslivsråd, Dnr 
KS/2020:115

KF 2021-02-15, § 7 Ej angivet Kommunstyrelseförvaltningen 
får i uppdrag att ta fram en 
årsplanering

X

Avtal för medfinansiering – 
Objekt i cykelvägsplanen, 
Dnr KS/2021:125

KF 2021-05-03, § 50 Ej angivet Kommundirektören får i 
uppdrag att underteckna 
medfinansieringsavtalet.

X
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  Time                      Name                         IP               Activity                                                                                          
 ========================= ============================ ================ ================================================================================================== 
  2021-02-22 14:57:14 UTC   Anne Thuresson               145.62.64.102    The document was created                                                                          
  2021-02-22 14:58:08 UTC   Anne Thuresson                                A signing link was activated for "Cecilia Margareta Alvesson"                                     
  2021-02-22 14:58:08 UTC   Anne Thuresson                                A signing link was activated for "Pär Henrik Rosengren"                                           
  2021-02-22 14:58:08 UTC   Anne Thuresson                                A signing link was activated for "Rolf Glen Carlsson"                                             
  2021-02-22 14:58:08 UTC   Anne Thuresson                                A signing link was activated for "TOMMY JOHANSSON"                                                
  2021-02-22 14:58:08 UTC   Anne Thuresson                                A signing link was activated for "JOHANNA LINDHE"                                                 
  2021-02-22 14:58:08 UTC   Anne Thuresson                                A signing link was activated for "IRENE NYQVIST"                                                  
  2021-02-22 14:58:44 UTC   Anne Thuresson               145.62.64.102    The document was viewed                                                                           
  2021-02-22 15:03:41 UTC   Anne Thuresson                                A signing request email was sent to "TOMMY JOHANSSON" at "tommy.johansson@ostragoinge.se"         
  2021-02-22 15:03:41 UTC   Anne Thuresson                                A signing request email was sent to "JOHANNA LINDHE" at "johanna.lindhe@osby.se"                  
  2021-02-22 15:03:42 UTC   Anne Thuresson                                A signing request email was sent to "Rolf Glen Carlsson" at "rolf.carlsson@hoor.se"               
  2021-02-22 15:03:42 UTC   Anne Thuresson                                A signing request email was sent to "IRENE NYQVIST" at "irene.nyqvist@horby.se"                   
  2021-02-22 15:03:42 UTC   Anne Thuresson                                A signing request email was sent to "Cecilia Margareta Alvesson" at "cecilia.alvesson@unikom.se"  
  2021-02-22 16:26:55 UTC   Cecilia Margareta Alvesson   194.68.238.13    The document was viewed by the signer                                                             
  2021-02-22 16:26:56 UTC   Cecilia Margareta Alvesson   194.68.238.13    The document was viewed                                                                           
  2021-02-22 16:26:56 UTC   Cecilia Margareta Alvesson   194.68.238.13    The document was viewed                                                                           
  2021-02-22 16:29:14 UTC   Cecilia Margareta Alvesson   194.68.238.13    The signer signed the document as VD, VD                                                          
  2021-02-22 16:32:05 UTC   Anne Thuresson               145.62.64.102    The document was viewed                                                                           
  2021-02-22 17:49:50 UTC   TOMMY JOHANSSON              78.72.6.167      The signing request email was opened by the signer                                                
  2021-02-22 17:50:32 UTC   TOMMY JOHANSSON              78.72.6.167      The signing request email was opened by the signer                                                
  2021-02-22 17:50:33 UTC   TOMMY JOHANSSON              78.72.6.167      The signing request email was opened by the signer                                                
  2021-02-22 17:50:36 UTC   TOMMY JOHANSSON              78.72.6.167      The signing request email was opened by the signer                                                
  2021-02-22 17:50:39 UTC   TOMMY JOHANSSON              78.72.6.167      The signing request email was opened by the signer                                                
  2021-02-22 17:50:42 UTC   TOMMY JOHANSSON              78.72.6.167      The signing request email was opened by the signer                                                
  2021-02-22 17:50:43 UTC   TOMMY JOHANSSON              78.72.6.167      The signing request email was opened by the signer                                                
  2021-02-22 17:51:37 UTC   TOMMY JOHANSSON              78.72.6.167      The signing request email was opened by the signer                                                
  2021-02-22 17:52:08 UTC   TOMMY JOHANSSON              78.72.6.167      The document was viewed by the signer                                                             
  2021-02-22 17:52:15 UTC   TOMMY JOHANSSON              78.72.6.167      The document was viewed                                                                           
  2021-02-22 17:52:15 UTC   TOMMY JOHANSSON              78.72.6.167      The document was viewed                                                                           
  2021-02-22 17:52:15 UTC   TOMMY JOHANSSON              78.72.6.167      The document was viewed                                                                           
  2021-02-22 17:52:15 UTC   TOMMY JOHANSSON              78.72.6.167      The document was viewed                                                                           
  2021-02-22 17:52:15 UTC   TOMMY JOHANSSON              78.72.6.167      The document was viewed                                                                           
  2021-02-22 17:52:16 UTC   TOMMY JOHANSSON              78.72.6.167      The document was viewed                                                                           
  2021-02-22 17:52:16 UTC   TOMMY JOHANSSON              78.72.6.167      The document was viewed                                                                           
  2021-02-22 17:52:16 UTC   TOMMY JOHANSSON              78.72.6.167      The document was viewed                                                                           
  2021-02-22 17:52:16 UTC   TOMMY JOHANSSON              78.72.6.167      The document was viewed                                                                           
  2021-02-22 17:52:16 UTC   TOMMY JOHANSSON              78.72.6.167      The document was viewed                                                                           
  2021-02-22 17:52:16 UTC   TOMMY JOHANSSON              78.72.6.167      The document was viewed                                                                           
  2021-02-22 17:52:16 UTC   TOMMY JOHANSSON              78.72.6.167      The document was viewed                                                                           
  2021-02-22 17:53:24 UTC   TOMMY JOHANSSON              78.72.6.167      The signer signed the document as Styrelseledamot, Styrelseledamot                                
  2021-02-24 08:02:48 UTC   JOHANNA LINDHE               77.53.114.222    The document was viewed by the signer                                                             
  2021-02-24 08:02:50 UTC   JOHANNA LINDHE               77.53.114.222    The document was viewed                                                                           
  2021-02-24 08:05:16 UTC   JOHANNA LINDHE               77.53.114.222    The signer signed the document as Styrelseledamot, Styrelseledamot                                
  2021-02-24 15:06:25 UTC   Penneo system                                 A signing request reminder email was sent to "Rolf Glen Carlsson" at "rolf.carlsson@hoor.se"      
  2021-02-24 15:06:25 UTC   Penneo system                                 A signing request reminder email was sent to "IRENE NYQVIST" at "irene.nyqvist@horby.se"          
  2021-02-24 15:26:07 UTC   Rolf Glen Carlsson           82.117.103.80    The signing request email was opened by the signer                                                
  2021-02-24 15:26:34 UTC   Rolf Glen Carlsson           82.117.103.80    The document was viewed by the signer                                                             
  2021-02-24 15:26:44 UTC   Rolf Glen Carlsson           82.117.103.80    The document was viewed                                                                           
  2021-02-24 15:26:44 UTC   Rolf Glen Carlsson           82.117.103.80    The document was viewed                                                                           
  2021-02-24 15:26:44 UTC   Rolf Glen Carlsson           82.117.103.80    The document was viewed                                                                           
  2021-02-24 15:26:44 UTC   Rolf Glen Carlsson           82.117.103.80    The document was viewed                                                                           
  2021-02-24 15:26:44 UTC   Rolf Glen Carlsson           82.117.103.80    The document was viewed                                                                           
  2021-02-24 15:26:44 UTC   Rolf Glen Carlsson           82.117.103.80    The document was viewed                                                                           
  2021-02-24 15:26:44 UTC   Rolf Glen Carlsson           82.117.103.80    The document was viewed                                                                           
  2021-02-24 15:26:44 UTC   Rolf Glen Carlsson           82.117.103.80    The document was viewed                                                                           
  2021-02-24 15:26:44 UTC   Rolf Glen Carlsson           82.117.103.80    The document was viewed                                                                           
  2021-02-24 15:26:44 UTC   Rolf Glen Carlsson           82.117.103.80    The document was viewed                                                                           
  2021-02-24 15:26:44 UTC   Rolf Glen Carlsson           82.117.103.80    The document was viewed                                                                           
  2021-02-24 15:26:45 UTC   Rolf Glen Carlsson           82.117.103.80    The document was viewed                                                                           
  2021-02-24 15:30:24 UTC   Rolf Glen Carlsson           82.117.103.80    The signer signed the document as Styrelseledamot, Styrelseledamot                                
  2021-02-24 17:36:27 UTC   IRENE NYQVIST                85.30.146.74     The signing request email was opened by the signer                                                
  2021-02-24 17:37:13 UTC   IRENE NYQVIST                85.30.146.74     The document was viewed by the signer                                                             
  2021-02-24 17:37:22 UTC   IRENE NYQVIST                85.30.146.74     The document was viewed                                                                           
  2021-02-24 17:37:22 UTC   IRENE NYQVIST                85.30.146.74     The document was viewed                                                                           
  2021-02-24 17:37:22 UTC   IRENE NYQVIST                85.30.146.74     The document was viewed                                                                           
  2021-02-24 17:37:22 UTC   IRENE NYQVIST                85.30.146.74     The document was viewed                                                                           
  2021-02-24 17:37:22 UTC   IRENE NYQVIST                85.30.146.74     The document was viewed                                                                           
  2021-02-24 17:37:22 UTC   IRENE NYQVIST                85.30.146.74     The document was viewed                                                                           
  2021-02-24 17:37:22 UTC   IRENE NYQVIST                85.30.146.74     The document was viewed                                                                           
  2021-02-24 17:37:22 UTC   IRENE NYQVIST                85.30.146.74     The document was viewed                                                                           
  2021-02-24 17:37:22 UTC   IRENE NYQVIST                85.30.146.74     The document was viewed                                                                           
  2021-02-24 17:37:22 UTC   IRENE NYQVIST                85.30.146.74     The document was viewed                                                                           
  2021-02-24 17:37:22 UTC   IRENE NYQVIST                85.30.146.74     The document was viewed                                                                           
  2021-02-24 17:37:22 UTC   IRENE NYQVIST                85.30.146.74     The document was viewed                                                                           
  2021-02-24 17:41:48 UTC   IRENE NYQVIST                85.30.146.74     The signer signed the document as Styrelseledamot, Styrelseledamot                                
  2021-02-24 17:44:01 UTC   Anne Thuresson                                A signing request email was sent to "Pär Henrik Rosengren" at "henrik.rosengren@se.ey.com"        
  2021-02-24 17:45:00 UTC   Pär Henrik Rosengren         31.211.249.164   The signing request email was opened by the signer                                                
  2021-02-24 17:45:00 UTC   Pär Henrik Rosengren         31.211.249.164   The signing request email was opened by the signer                                                
  2021-02-24 18:22:34 UTC   Pär Henrik Rosengren         213.64.120.145   The signing request email was opened by the signer                                                
  2021-02-24 18:22:39 UTC   Pär Henrik Rosengren         213.64.120.145   The signing request email was opened by the signer                                                
  2021-02-24 18:22:41 UTC   Pär Henrik Rosengren         213.64.120.145   The signing request email was opened by the signer                                                
  2021-02-24 18:22:41 UTC   Pär Henrik Rosengren         213.64.120.145   The signing request email was opened by the signer                                                
  2021-02-24 19:19:58 UTC   Pär Henrik Rosengren         213.64.120.145   The signing request email was opened by the signer                                                
  2021-02-24 20:32:29 UTC   Pär Henrik Rosengren         213.64.120.145   The signing request email was opened by the signer                                                
  2021-02-24 22:32:42 UTC   Pär Henrik Rosengren         213.64.120.145   The signing request email was opened by the signer                                                
  2021-02-24 22:40:37 UTC   Pär Henrik Rosengren         213.64.120.145   The signing request email was opened by the signer                                                
  2021-02-25 06:57:37 UTC   Anne Thuresson               145.62.64.98     The document was viewed                                                                           
  2021-02-25 13:16:58 UTC   Anne Thuresson               145.62.64.98     The document was viewed                                                                           
  2021-02-25 13:55:19 UTC   Pär Henrik Rosengren         145.62.64.97     The document was viewed by the signer                                                             
  2021-02-25 13:55:20 UTC   Henrik Rosengren             145.62.64.97     The document was viewed                                                                           
  2021-02-25 13:55:27 UTC   Henrik Rosengren             145.62.64.97     The document was viewed                                                                           
  2021-02-25 13:55:34 UTC   Henrik Rosengren             145.62.64.97     The document was viewed                                                                           
  2021-02-25 14:28:43 UTC   Penneo system                145.62.64.97     The document signing process was completed                                                        
  2021-02-25 14:28:44 UTC   Pär Henrik Rosengren         145.62.64.97     The signer signed the document as Auktoriserad revisor, Auktoriserad revisor                      
 ========================= ============================ ================ ================================================================================================== 



{"documentKey":"2X2BT-2A7YL-YSNDJ-58ZFX-5I587-X5TZG","version":"1.2","signatures":[{"signTime":"2021-02-22T16:29:13Z","subtype":null,"ip":"194.68.238.13","signatureLines":[{"role":"VD","onBehalfOf":"IT Kommuner i Skåne Aktiebolag"}],"dataFile":"3fec0d38d7e82ef1.xml","validations":["ssn"],"signerSerial":"196210253925","type":"bankid_se","signerName":"Cecilia Margareta Alvesson"},{"signTime":"2021-02-22T17:53:23Z","subtype":null,"ip":"78.72.6.167","signatureLines":[{"role":"Styrelseledamot","onBehalfOf":"IT Kommuner i Skåne Aktiebolag"}],"dataFile":"3fd05d7034fd009e.xml","validations":["ssn"],"signerSerial":"194801043631","type":"bankid_se","signerName":"TOMMY JOHANSSON"},{"signTime":"2021-02-24T08:05:15Z","subtype":null,"ip":"77.53.114.222","signatureLines":[{"role":"Styrelseledamot","onBehalfOf":"IT Kommuner i Skåne Aktiebolag"}],"dataFile":"3fe9b650957b6822.xml","validations":["ssn"],"signerSerial":"198004283589","type":"bankid_se","signerName":"JOHANNA LINDHE"},{"signTime":"2021-02-24T15:30:23Z","subtype":null,"ip":"82.117.103.80","signatureLines":[{"role":"Styrelseledamot","onBehalfOf":"IT Kommuner i Skåne Aktiebolag"}],"dataFile":"3fe7f9e0973c4e95.xml","validations":["ssn"],"signerSerial":"197002122732","type":"bankid_se","signerName":"Rolf Glen Carlsson"},{"signTime":"2021-02-24T17:41:48Z","subtype":null,"ip":"85.30.146.74","signatureLines":[{"role":"Styrelseledamot","onBehalfOf":"IT Kommuner i Skåne Aktiebolag"}],"dataFile":"3fa3394cdde556e0.xml","validations":["ssn"],"signerSerial":"195906223523","type":"bankid_se","signerName":"IRENE NYQVIST"},{"signTime":"2021-02-25T14:28:43Z","subtype":null,"ip":"145.62.64.97","signatureLines":[{"role":"Auktoriserad revisor","onBehalfOf":"Ernst & Young AB"}],"dataFile":"3fcd6cb7cf90d050.xml","validations":[],"signerSerial":"197902153357","type":"bankid_se","signerName":"Pär Henrik Rosengren"}]}


         NltFBNtlSAZc9snZAzMgZ5fSlqwS/yzOMWDVAV4BczA=     VW3VYdrgSCuE3l6gcBxnGT2cesyH5YtPYuzkqoYns7M= OXZ9Z3amkM1gKb7s09Tfgx4x/pzyQiSyqpEaeqHkJurDbsWFK9pcQOo37DH4yHn824In84+Qn3vyN+MfNkedEE9zwy7w52Hh5VpwFpz93FjnK4xSQlE1sxLI1un2z4qgvQcuQhizrBGUSD4msvo5UfTzIGwyAHpvi+uS+lVoQfkXUT8eeOb5uu4CwwAI4DjQA5PuHgoDIZOu7beTevsZrmXP8X2O18qC5jgoIZqFXp076gJHMeQMcpa2KGB2mwUSRH8dV+mxH2ycBAJnBkykMUuCTOYy0PooQj0GhW/g0goVqkDkFtd7PK4fk2Tsq0W7+CHET6fqKIz6obhN2rLxeQ==   MIIFoTCCA4mgAwIBAgIIfBBXe7L4klcwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwgZExCzAJBgNVBAYTAlNFMSgwJgYDVQQKDB9TdmVuc2thIEhhbmRlbHNiYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMDc3ODYyMUMwQQYDVQQDDDpTdmVuc2thIEhhbmRlbHNiYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpIEN1c3RvbWVyIENBMyB2MSBmb3IgQmFua0lEMB4XDTE5MDgwNjIyMDAwMFoXDTI0MDgwNTIxNTk1OVowgeYxCzAJBgNVBAYTAlNFMSgwJgYDVQQKDB9TdmVuc2thIEhhbmRlbHNiYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpMREwDwYDVQQEDAhBbHZlc3NvbjEaMBgGA1UEKgwRQ2VjaWxpYSBNYXJnYXJldGExFTATBgNVBAUTDDE5NjIxMDI1MzkyNTFCMEAGA1UEKQw5KDE5MDgwNyAxOS4xNSkgQ2VjaWxpYSBNYXJnYXJldGEgQWx2ZXNzb24gLSBNb2JpbHQgQmFua0lEMSMwIQYDVQQDDBpDZWNpbGlhIE1hcmdhcmV0YSBBbHZlc3NvbjCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAKwiAJHcJ/U+XL6oxERkTy8Rut4M0Ym085cbqNnCTEC6rN1SB//ejqfr60qnIJlplvMPf3EFVCRQXbAC2YfYLShDsY9/YX5gMJFOpC+h2Px/oeGRliPxamzMuYYt9PQzERX7noBASCYXnvQmAw6l56IHPYQj07qqEVMkEga6zOO8I0Km15yfBULqVG+Z84Ywz8JWeGK3NVKANyaHiXthxny3hI0MaLUpOVeSP9XIO4bDEzp+e8P7Phu2B2OIC1KFYyFKOKuYvGp4R8ICUg/IAzYH0a1z+s5f9ZRROKzPfRsRVsu4wPvnz7DoN/AfiIT2yK8SrIIRp3pM7qDantddgpMCAwEAAaOBpTCBojA7BggrBgEFBQcBAQQvMC0wKwYIKwYBBQUHMAGGH2h0dHA6Ly9vY3NwLnJldm9jYXRpb25zdGF0dXMuc2UwEwYDVR0gBAwwCjAIBgYqhXBOAQUwDgYDVR0PAQH/BAQDAgZAMB8GA1UdIwQYMBaAFBz16IYO+U5U60Jf6gxvA2hkVf6IMB0GA1UdDgQWBBQIADERca2t27/LudLaUHNnfPbz9zANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAiZWJQw055rhdFYrwUzg/cvSQMekHlZx12Bk/JXx7dG2Y2wdPX7/A4UgjPB5U+STAoaLu0VH1PvGELNMCx19E7qRivMrSWaW8mmpzZcuUYMDBjsB0RusbrapKoBbYFcrCNg9BYwNLXAbE950OMDQ/x3wHxcmxGjoQLGXZI9JWUYilEQ5+fubYNF9QR4L0zHFHYMnLD1U0K2E+AF5s8wYjgNzGbLGhv28crVss/IfWggp4xrIoBIp3DLXWQZ2kN5RSfUDs8S1+V/GG+/o6atdanTSMxdGce5t+WtCDLLj/zq3pXsjRDq93hmSQmcAOiLi3HxAOUTJ/HNfoy1IBVC5RU7CMc/tt4X7LqxHHwXB2fvggrnHvKDO7jAVv6R3XgtkinYYG5VaWcGEzVs2+TIxiGLMKOK+enJSe59R98KP+ap6b2svT9yJ6UYOM2e6byZQH/Lxuo2TNNaRJy0EFh4TBHf1saYSYGbO1XEqvtP7uCi9yGGKsrLxqa/XWtjV828Godk+EeMRSVenBl3Sc9hGXXKb1TEfxxHhfwGK3iyqMM/M2TLCrEQ/qKPqnKI7W21ZPr/s3If3DVh5KrT6UBy+b7gFcBBIwkxa4P3Kfy7B5Bn1GwFUi2JEGu0cKYDDB59eyZXsib5NoKKZji7GiHJ9QqB6qSzp+FtQQy1kW99Iic9U= 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==   RGVrbGFyYXRpb24gb2NoIHNhbXR5Y2tlCgpNZWQgbWluIHNpZ25hdHVyIGFjY2VwdGVyYXIgamFnIGlubmVow6VsbGV0IG9jaCBhbGxhIGRhdHVtIGkgZsO2bGphbmRlIGRva3VtZW50LCBpZGVudGlmaWVyYWRlIGdlbm9tIHRpbGxow7ZyYW5kZSBkb2t1bWVudG55Y2tsYXIgb2NoIGtyeXB0b2dyYWZpc2thIGhhc2h2w6RyZGVuLgoKSmFnIGFjY2VwdGVyYXIsIGF0dCBtaXR0IGZ1bGxzdMOkbmRpZ2EgbmFtbiwgbWluIGFrdHVlbGxhIElQLWFkcmVzcyBvY2ggbWl0dCBvZmZlbnRsaWdhIGNlcnRpZmlrYXQgc3BhcmFzIG9jaCBsYWdyYXMgZGlnaXRhbHQsIG1lZCDDpG5kYW3DpWxldCBhdHQgYmV2aXNhIHNpZ25hdHVyZW5zIMOka3RoZXQuCkluZm9ybWF0aW9uZW4ga29tbWVyIGF0dCBiYWthcyBpbiBpIHNpZ25hdHVyZW4gb2NoIGtvbW1lciBzw6VsZWRlcyB2YXJhIHRpbGxnw6RuZ2xpZyBmw7ZyIGFsbGEgc29tIGhhciB0aWxsZ8OlbmcgdGlsbCBkZXQgc2lnbmVyYWRlIG1hdGVyaWFsZXQuCgpWaWRhcmUsIG1lZCBtaW4gc2lnbmF0dXIgYWNjZXB0ZXJhciBqYWcgRVVMQS1hdnRhbGV0IChFbmQgVXNlciBMaWNlbnNlIEFncmVlbWVudCkgaSBrcmFmdCB2aWQgYW52w6RuZG5pbmcgYXYgUGVubmVvIERpZ2l0YWwgU2lnbmF0dXItUGxhdHRmb3JtOiBodHRwczovL3Blbm5lby5jb20vZXVsYQpEb2t1bWVudCB1bmRlciBzaWduZXJpbmcKCgrDhXJzcmVkb3Zpc25pbmcgMjAyMDEyMzEgSVQgS29tbXVuZXIgaSBTa8OlbmUgQWt0aWVib2xhZwoKSmFnIHNpZ25lcmFyIGRva3VtZW50ZXQgIsOFcnNyZWRvdmlzbmluZyAyMDIwMTIzMSBJVCBLb21tdW5lciBpIFNrw6VuZSBBa3RpZWJvbGFnIiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgLSDDhSBpdCBrb21tdW5lciBpIHNrw6VuZSBha3RpZWJvbGFncyB2w6RnbmFyIHNvbSB2ZAogICAgCkRva3VtZW50bnlja2VsOiAyWDJCVC0yQTdZTC1ZU05ESi01OFpGWC01STU4Ny1YNVRaRwoKRGV0IGtyeXB0b2dyYWZpc2thIFNIQS0yNTYgaGFzaHbDpHJkZXQgZsO2ciBkb2t1bWVudGV0OiBiYjAwM2I3ZTAxZjlmNzJkZjc3ZjMzZmZmMmJlYTNmNzk4ZjY4YzZlODIxZjZhNDU0MjYzMTU5YzBkYWQ0MTUyCgpVdHRhbGFuZGUgZnLDpW4gZsO2cmV0YWdzbGVkbmluZ2VuCgpKYWcgc2lnbmVyYXIgZG9rdW1lbnRldCAiVXR0YWxhbmRlIGZyw6VuIGbDtnJldGFnc2xlZG5pbmdlbiIgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIC0gw4UgaXQga29tbXVuZXIgaSBza8OlbmUgYWt0aWVib2xhZ3MgdsOkZ25hciBzb20gdmQKICAgIApEb2t1bWVudG55Y2tlbDogRkFWRzYtQjRBVlMtWkhFWkEtVUVDUFQtS1pEQkotSFlXSzcKCkRldCBrcnlwdG9ncmFmaXNrYSBTSEEtMjU2IGhhc2h2w6RyZGV0IGbDtnIgZG9rdW1lbnRldDogZTAzNWZhMDA5MTRkNzY5NTc4MmZiNTIxY2JiZGI4MzAyY2YyZjUxYWQ2YWFlYTc0YmIxZTZkMTc0ZmQzNGY1NAo= eyJzaWduaW5nUmVxdWVzdElkIjoiODIzMjY5NCIsImRvY3VtZW50X2RpZ2VzdHMiOiJbe1wia2V5XCI6XCIyWDJCVC0yQTdZTC1ZU05ESi01OFpGWC01STU4Ny1YNVRaR1wiLFwiZGlnZXN0XCI6XCJiYjAwM2I3ZTAxZjlmNzJkZjc3ZjMzZmZmMmJlYTNmNzk4ZjY4YzZlODIxZjZhNDU0MjYzMTU5YzBkYWQ0MTUyXCIsXCJhbGdvcml0aG1cIjpcInNoYS0yNTZcIn0se1wia2V5XCI6XCJGQVZHNi1CNEFWUy1aSEVaQS1VRUNQVC1LWkRCSi1IWVdLN1wiLFwiZGlnZXN0XCI6XCJlMDM1ZmEwMDkxNGQ3Njk1NzgyZmI1MjFjYmJkYjgzMDJjZjJmNTFhZDZhYWVhNzRiYjFlNmQxNzRmZDM0ZjU0XCIsXCJhbGdvcml0aG1cIjpcInNoYS0yNTZcIn1dIn0=  Y249UGVubmVvIEFwUyxuYW1lPVBlbm5lbyxzZXJpYWxOdW1iZXI9NTE2NDEwNTIzMCxvPVN3ZWRiYW5rIEFCIChwdWJsKSxjPVNF t0OmeeAawi1nYoB214/pXNk8me4= UGVubmVv  Signing Ny4yMS4w   SU9T MTQuNA== RF7ek27axGeK+gkBvvGyDSHxi0A= 0 cs1   CertificatePolicies 1.2.752.78.1.5 pw token-not-used       MIIHrAoBAKCCB6UwggehBgkrBgEFBQcwAQEEggeSMIIHjjCCATehgY8wgYwxCzAJBgNVBAYTAlNFMSgwJgYDVQQKDB9TdmVuc2thIEhhbmRlbHNiYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMDc3ODYyMT4wPAYDVQQDDDVIYW5kZWxzYmFua2VuIEN1c3RvbWVyIENBMyB2MSBmb3IgQmFua0lEIE9DU1AgU2lnbmluZxgPMjAyMTAyMjIxNjI5MTBaMFwwWjBBMAkGBSsOAwIaBQAEFFVE5C58uLPfICg573gLrEDjzXckBBQc9eiGDvlOVOtCX+oMbwNoZFX+iAIIfBBXe7L4kleAABgPMjAyMTAyMjIxNjI5MTBaoQIwAKE0MDIwMAYJKwYBBQUHMAECAQH/BCCQ6rBnDfLk54MHg0Sa73T2WhO8Qi2Rn9GhehFkmX+d/TANBgkqhkiG9w0BAQUFAAOCAQEAnV5NcHxeONAyfMre+8q0wT6qxTQ1D3s4eQhsVHkdXM2bGmGnPbRQBKapc2r5X4Y17mbBg8G6dgbBkO3n/F5eDrN5ITxqET4CmBpOVEI5oiVKZEXzVsISd4fmF3iLatqn6jnvTP/y40EdouX3FpJBnx4yHusewCYST1Zehmm3IynieHqnbRm1kGnDSVV8JA2f2CECDaNqc1xb6YlLFXBcy6aJFOGN9sbVkJ6krJbTiORktMUfU1ajmEw4b9ggb/hGl0R4Q1IyT+KzZ09Boc+5TrBM08bU+PRxcANKy1yD6vu0eN8H7z/dRVJpmLfOem6t08aWCNlTyDzQTKqEcutUm6CCBTswggU3MIIFMzCCAxugAwIBAgIINp3uz62f3v0wDQYJKoZIhvcNAQELBQAwgZExCzAJBgNVBAYTAlNFMSgwJgYDVQQKDB9TdmVuc2thIEhhbmRlbHNiYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMDc3ODYyMUMwQQYDVQQDDDpTdmVuc2thIEhhbmRlbHNiYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpIEN1c3RvbWVyIENBMyB2MSBmb3IgQmFua0lEMB4XDTIwMTEwODIzMDAwMFoXDTIxMDUwOTIxNTk1OVowgYwxCzAJBgNVBAYTAlNFMSgwJgYDVQQKDB9TdmVuc2thIEhhbmRlbHNiYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMDc3ODYyMT4wPAYDVQQDDDVIYW5kZWxzYmFua2VuIEN1c3RvbWVyIENBMyB2MSBmb3IgQmFua0lEIE9DU1AgU2lnbmluZzCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAK+MVRRfypDstDqpMnTn1o82sxZgNqwUyoOc1PsuuqJcuMw7yAVxzAbP7+qso1ypzqBeqcWfeh0anEYZHqEETUrB2citp6QjhssufvHMPi6Lasq/+OCsuLC3M3ISzBdpdLUpVNesu5WAO7n0GidWDqVL47lXB3NnCX9YjXv8wjcZLMlbyHq2fj09iyaX5cgsb7IDsri/I0mqkoWpDe5wwOk7ekaMf9n+80/i4khl+Bp5rRGTWxyb4z3efsm7oOpVt0/wONORozg28ALXe9P32Iiw7fL4bkXoM+GKskkoP20kCXF1ltTYV+Yc7z0nmml+0H1nyNxp/cxqmjKCl0wKJdMCAwEAAaOBkTCBjjATBgNVHSAEDDAKMAgGBiqFcE4BATAWBgNVHSUBAf8EDDAKBggrBgEFBQcDCTAOBgNVHQ8BAf8EBAMCBkAwDwYJKwYBBQUHMAEFBAIFADAfBgNVHSMEGDAWgBQc9eiGDvlOVOtCX+oMbwNoZFX+iDAdBgNVHQ4EFgQU7HvPEwQRqsv6oq6kZ2KxSxpkTa8wDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBAGWoplcjkhtGO7OXB6RS5memO/9D2HuGzZ2FQQq8DzbaW/9JQ2YVA9fYeyREVvuZytstXXG1mT412io/rxAGeD3DCmz+15w3Gax07RAckgBag1ACVPkK6T1d1hOcQ/BOtoSY8oon4i5koXWgjnx9eyrK3m/WRImgrEPR2S7Kxy98pTrsqh2ckwpDQflR/jMdJu1NAgfnFGPW4aDpEAcUf8/SYc2cOlzsKc3ZaOFqxb72hDNsOwKKYi9eKrSzX1yvr/0TW+bZd4PRiv235XbZMJbHI1YqIPpefneeC5FbpZm1RxqUSu+OXjYECwE/ZAIepgEZlrCQAXauKHAD/9nCS5/37AAPHWaV6VR9662QLhAOdUVcfykj8ue6gnUlHwoRtnojZQU4xgk8DGym+cK9ZsfUCrrQ27ivEHWjiMFIQLXmFpwYMHh8gO2yVaWcrImbPGtQa0Jqq/6WBny++2erz8Wqysc/NHoyFqcLBGtdPg1FCNKndA7qYJ7dJBssYvVxsfJxHuAYbqlZGjS2Avwzk3PN6L5Fxv+jYlNjxn2foOW6/2M0+OpO/RkeC8ud4Cg9zxClHYH7Jqctxa9Ov2aR5vp0ioqB/or0PHJ2ryFmgQPDOoikEU5SYdIVqLe3alZQtPEWVMppBA8NuX7vO+0f0+TX8GCbD/4lWbjd2hRriZjc    MIIJiAYJKoZIhvcNAQcCoIIJeTCCCXUCAQMxDTALBglghkgBZQMEAgEwgeYGCyqGSIb3DQEJEAEEoIHWBIHTMIHQAgEBBgkrBgEEAaAyAR8wMTANBglghkgBZQMEAgEFAAQgkBgJVd7eu9yqGY+/qzhZF/rDCtl36uMp7mcR870m43ACEAkxiSbt+fvMq2Iq+YLYEVIYDzIwMjEwMjIyMTYyOTEzWjADAgEBoGWkYzBhMTUwMwYDVQQDDCxHbG9iYWxzaWduIFRTQSBmb3IgQUFUTCBvbiBEU1MgLSBTSEEzODQgLSBHNTEbMBkGA1UECgwSR01PIEdsb2JhbFNpZ24gTHRkMQswCQYDVQQGEwJHQqCCBdQwggXQMIIDuKADAgECAgwWN64d5/DxVMeQ3qAwDQYJKoZIhvcNAQEMBQAwVzELMAkGA1UEBhMCQkUxGTAXBgNVBAoTEEdsb2JhbFNpZ24gbnYtc2ExLTArBgNVBAMTJEdsb2JhbFNpZ24gQ0EgZm9yIEFBVEwgLSBTSEEzODQgLSBHNDAeFw0xOTEwMjQwMDAwMDBaFw0zMTAxMjEwMDAwMDBaMGExNTAzBgNVBAMMLEdsb2JhbHNpZ24gVFNBIGZvciBBQVRMIG9uIERTUyAtIFNIQTM4NCAtIEc1MRswGQYDVQQKDBJHTU8gR2xvYmFsU2lnbiBMdGQxCzAJBgNVBAYTAkdCMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAiGU5JkJk/FZhkhRFMG5v33W9Z8miJhUbhsT/EohuMdJNjyib8zAIcGm6CIvjzsyRgRqVkBsV02SedyKxiw8ugDVoOh1HLOUQtj7U1eMBKkk7ANzgF6kB/jnvR3TQUCQ8ij3pzRYuTF4R2gJrGuGwOrqhgFeedfCCtvLJ45VGslfk3as8DTKrHAwbaWX8ypA6tbYhIHfEbmXoO+skOTJJIbLHFcAF294rhsiStHiE5cYhwGyv9AJBy14WfpeVxG//itzmm1UhPJDHO/mQx4XjHYQhjJzrsCHj8auPlZc2xaH6nykzxcSjP9Cly8Vpi4A7mqj4MwDgjdlcGx6aHz7PmQIDAQABo4IBkDCCAYwwDgYDVR0PAQH/BAQDAgeAMEwGA1UdIARFMEMwQQYJKwYBBAGgMgEfMDQwMgYIKwYBBQUHAgEWJmh0dHBzOi8vd3d3Lmdsb2JhbHNpZ24uY29tL3JlcG9zaXRvcnkvMAkGA1UdEwQCMAAwFgYDVR0lAQH/BAwwCgYIKwYBBQUHAwgwPgYDVR0fBDcwNTAzoDGgL4YtaHR0cDovL2NybC5nbG9iYWxzaWduLmNvbS9jYS9nc2FhdGxzaGEyZzQuY3JsMIGIBggrBgEFBQcBAQR8MHowQAYIKwYBBQUHMAKGNGh0dHA6Ly9zZWN1cmUuZ2xvYmFsc2lnbi5jb20vY2FjZXJ0L2dzYWF0bHNoYTJnNC5jcnQwNgYIKwYBBQUHMAGGKmh0dHA6Ly9vY3NwLmdsb2JhbHNpZ24uY29tL2NhL2dzYWF0bHNoYTJnNDAfBgNVHSMEGDAWgBSJ73Vxel9HG5cj3JBKy//AJjYI1TAdBgNVHQ4EFgQUTUd7PRZxipnjEu+LBr45tr3YTsowDQYJKoZIhvcNAQEMBQADggIBADZyrBEWMI9YfGIh94iCV2o5e2/4NE4tyofIQd2sX8GUuHKCyvAWCnjinGj0nd6cBBYBqOjtewuM0mTMp5hc2lojgwvAF2mbFKrZ1UAReZ9X8B1mAatfB3Eri3g3H1P5/bKJg9+uU43egJMlwXR0vtdgrmBHXDHj7m+e//CO4rpFbrO6jXc2SCzqmiEVgsgujtT8+7bEdKOHzYCFweNF891wKZnQmSouj2hdkjp1FF0wdqeYWrFMRB0qXrBBsgr9lsDk9M1wgRMzKhcKks+TZg7shqXYHAdgY6Whou60Z2UBhugOvYhkmHeZDeV1wpQ8Y0MZFNpZilxntzVtt+mP/WiU9oIQcLbcAG+FKUsPwVhHAs5ZHWg0F+vscGTsVrfw28zhhEFQHQrwz3twgobUx+zGRBdcxpWnvX2ygcKcKNM6ddjOWf3cyWB/FfI9ky0paMCQ0/kVfuSqT1zowlLsMxLYyrcTwBRQFOt5BLfoBvd0InlCFnvjVkzUH1O6VGUpyve/CAqeBGeobEoCWZVMuAsBg4V2/CROfH6FaGckjfWpWzy5I4542dz1x8nm1CjSMfKun6EclJbnAASUNiek6jbX2VtA5iPBshBdzQnW9XHSm/9kShON4Pgl/CCep2RBLdCgC3NVnNeLZgNFBUuEOKaq9PCHdJ1MVqPZQy2+A882MYICnjCCApoCAQEwZzBXMQswCQYDVQQGEwJCRTEZMBcGA1UEChMQR2xvYmFsU2lnbiBudi1zYTEtMCsGA1UEAxMkR2xvYmFsU2lnbiBDQSBmb3IgQUFUTCAtIFNIQTM4NCAtIEc0AgwWN64d5/DxVMeQ3qAwCwYJYIZIAWUDBAIBoIIBCjAaBgkqhkiG9w0BCQMxDQYLKoZIhvcNAQkQAQQwHAYJKoZIhvcNAQkFMQ8XDTIxMDIyMjE2MjkxM1owLwYJKoZIhvcNAQkEMSIEIBgq733FkQDCmyZ095i/Zgr5SDe9ugMRhe6u8kHZ5VjQMIGcBgsqhkiG9w0BCRACDDGBjDCBiTCBhjCBgwQUF/g0YFw91Hy8g4uKsz6E2vHxwbUwazBbpFkwVzELMAkGA1UEBhMCQkUxGTAXBgNVBAoTEEdsb2JhbFNpZ24gbnYtc2ExLTArBgNVBAMTJEdsb2JhbFNpZ24gQ0EgZm9yIEFBVEwgLSBTSEEzODQgLSBHNAIMFjeuHefw8VTHkN6gMA0GCSqGSIb3DQEBCwUABIIBAB6HQT4hu+Sunko5gAwPhuHh8gRpiRXymCFI40WbNsCnz0wC4ehVaQNCPr+SGqo3PkzGCqstm7pKDa/NxZn58nvnNjcWAzmNDzBPnNXa3DwYPRIZJHo4t6fgoVt9AwQ2sw7hdqbwI4MYg3rEKFNMPoZaQM9RZz5vD4ClrQX1zEpwm/G0LUjEAixW5EtrbOF2FYn5NL4aIYcBwgzlVGu5Bb73ffJlbA1/hAhxQB48m59UhshnK0kux6bCP5ZqFfDnDdItNxXfA3dT2GEptU7uYFUuxqrxd3ms5FSQUpxodDJHusjzJCwzBN1rVREjtLP6LUJLR4xN1qBH6inXLRpc3iQ=


         K9B7XoAkfQXbMWI9ozF7Xg1C8yUQDqpVIuW7NXJ0nfQ=     cK4HgVAGIvp9IL1MN1McY9+PJvYASqnnTmaSXR5f3Sg= ZIVNl7dhOwAfMRAklVIzqd89PDXb4gPSOCi5Ckw90aEI0E5vF0dqcGJ+6EtbjuF0ZaJADcuBfhjRLYonKUFeZ2DLOjBWbXjoIlw4kdtOlPrhp/7AJtvZwv7m+tEytkQMeBK4e0UYgXst1qqaTSq/RNK63fwQDSLAz/vxK2CcXJfPWvlRD4lw4SzFoeu4n4W1eZKM/iM1qClSo6sWGOiGgJJmmqTMXfvmGAQrjoAQwT1HlmrVM0FsXEIlkD+WTzuWIQaV4IzmoqkG9uhfN1WrChJm7fNJR18cLi5RisvjyRFlbBNpxWDuZXvK6z0n82F9ImpOGMBB+rYTUVuf1/AvjQ==   MIIFSDCCAzCgAwIBAgIIFwQZMqbEbVYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwbTELMAkGA1UEBhMCU0UxGzAZBgNVBAoMElN3ZWRiYW5rIEFCIChwdWJsKTETMBEGA1UEBRMKNTAyMDE3Nzc1MzEsMCoGA1UEAwwjU3dlZGJhbmsgQ3VzdG9tZXIgQ0EzIHYxIGZvciBCYW5rSUQwHhcNMTkwMTA4MjMwMDAwWhcNMjIwMTA5MjI1OTU5WjCBsjELMAkGA1UEBhMCU0UxGzAZBgNVBAoMElN3ZWRiYW5rIEFCIChwdWJsKTEQMA4GA1UEBAwHTllRVklTVDEOMAwGA1UEKgwFSVJFTkUxFTATBgNVBAUTDDE5NTkwNjIyMzUyMzE1MDMGA1UEKQwsKDE5MDEwOSAxNy41MSkgSVJFTkUgTllRVklTVCAtIE1vYmlsdCBCYW5rSUQxFjAUBgNVBAMMDUlSRU5FIE5ZUVZJU1QwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQDrylBsiptzJlfy3OY47GOoFQUTptgOAtt0MjBJT0UjJccFpsoOXBOMUN/WavxoZu3X8II6DEtHygTa0LRp2FIFYd0tQXkLxxArAEbWeY3CDb7wErOtLvRVrNkSvGC1LMnOib3wSaCW/P2427AubKPGP/zOXuYWLCYaToSFHD41+BSm7a1c8sh2S6zNzfgF2Vk+hhbXz49Hy/3FAKH877XlOmH8jXj80dnxVI9awBWVmBYZMLKR2v0CXEzJIxHLZZ3WS8KSvt3Ui7tm0Mmqi1JIdevavCyomiB5kJYd5+0kh0v2fylqa2PDPEh+yuU5FSlcKckPm7qFglQ01J+qQxfbAgMBAAGjgaUwgaIwOwYIKwYBBQUHAQEELzAtMCsGCCsGAQUFBzABhh9odHRwOi8vb2NzcC5yZXZvY2F0aW9uc3RhdHVzLnNlMBMGA1UdIAQMMAowCAYGKoVwTgEFMA4GA1UdDwEB/wQEAwIGQDAfBgNVHSMEGDAWgBR3pAjWrr10I/gDw9fZXmj4IG3CMjAdBgNVHQ4EFgQU17gOMLLsQYV+/VHqUyqwQ+Xlr7AwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBADY38q8HZifV9C182TOWfifBix9MTysqmq+3nrlbWDfldYm7RPBkeBFmxUfrFc3C0YflPA8zAb06jBO1xZSh2ywHae8Zpv/LEUHuz6A0iMdxRrYKIWPGGICa5vuhFYcU+YlHm646DJlii3u8J+ahS+hOBT28ugOwRNUrEPiqBBQ+aQM6xlAlUULZQYA35ZqeIvR5qSym67zqfsngxwMA7jA7lsfcxJ3+cqYQL/Y3+4OYwBEJdRfiwGEohwWwVCt7stTaUz9CQWJD8xNu1l4BHIMLVt9MrJdMPvaTehgQ3NOHxHhMIwBILjWdEV/5/vCfuwaaYvHAWdway5vVbzoqOVshJrq6mOOTxx08sWj6R5zBmv23eHp6VklG5ynzUkek/Y1Ix0Cpbt69frVfZPQbGg6y7kQnqQz1QxiYXiJ89a62LogfKE8are2oKPYC5Y5i1Bxwhy1BqwbSVzPN99bY1imT0lxb4ZzCfOfEedA6InbO+cV9PpyivisK94n2+E+V19UHsKzDQ0yjm5lbGBN1uUq7PMz3gGCrhJmUHr7OFWVuiYulFJloQkOIL3UbkdXchsiCS/uqOHXGCuYonKBr78Vk2eQtGtJc2sXngwInwx8YoV9DKBOhiIhMRrcfopEGK7OxQE7vefI6a95dJ8MbYq4V06mP/Zw0VtBb8TwR7D0u 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   RGVrbGFyYXRpb24gb2NoIHNhbXR5Y2tlCgpNZWQgbWluIHNpZ25hdHVyIGFjY2VwdGVyYXIgamFnIGlubmVow6VsbGV0IG9jaCBhbGxhIGRhdHVtIGkgZsO2bGphbmRlIGRva3VtZW50LCBpZGVudGlmaWVyYWRlIGdlbm9tIHRpbGxow7ZyYW5kZSBkb2t1bWVudG55Y2tsYXIgb2NoIGtyeXB0b2dyYWZpc2thIGhhc2h2w6RyZGVuLgoKSmFnIGFjY2VwdGVyYXIsIGF0dCBtaXR0IGZ1bGxzdMOkbmRpZ2EgbmFtbiwgbWluIGFrdHVlbGxhIElQLWFkcmVzcyBvY2ggbWl0dCBvZmZlbnRsaWdhIGNlcnRpZmlrYXQgc3BhcmFzIG9jaCBsYWdyYXMgZGlnaXRhbHQsIG1lZCDDpG5kYW3DpWxldCBhdHQgYmV2aXNhIHNpZ25hdHVyZW5zIMOka3RoZXQuCkluZm9ybWF0aW9uZW4ga29tbWVyIGF0dCBiYWthcyBpbiBpIHNpZ25hdHVyZW4gb2NoIGtvbW1lciBzw6VsZWRlcyB2YXJhIHRpbGxnw6RuZ2xpZyBmw7ZyIGFsbGEgc29tIGhhciB0aWxsZ8OlbmcgdGlsbCBkZXQgc2lnbmVyYWRlIG1hdGVyaWFsZXQuCgpWaWRhcmUsIG1lZCBtaW4gc2lnbmF0dXIgYWNjZXB0ZXJhciBqYWcgRVVMQS1hdnRhbGV0IChFbmQgVXNlciBMaWNlbnNlIEFncmVlbWVudCkgaSBrcmFmdCB2aWQgYW52w6RuZG5pbmcgYXYgUGVubmVvIERpZ2l0YWwgU2lnbmF0dXItUGxhdHRmb3JtOiBodHRwczovL3Blbm5lby5jb20vZXVsYQpEb2t1bWVudCB1bmRlciBzaWduZXJpbmcKCgrDhXJzcmVkb3Zpc25pbmcgMjAyMDEyMzEgSVQgS29tbXVuZXIgaSBTa8OlbmUgQWt0aWVib2xhZwoKSmFnIHNpZ25lcmFyIGRva3VtZW50ZXQgIsOFcnNyZWRvdmlzbmluZyAyMDIwMTIzMSBJVCBLb21tdW5lciBpIFNrw6VuZSBBa3RpZWJvbGFnIiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgLSDDhSBpdCBrb21tdW5lciBpIHNrw6VuZSBha3RpZWJvbGFncyB2w6RnbmFyIHNvbSBzdHlyZWxzZWxlZGFtb3QKICAgIApEb2t1bWVudG55Y2tlbDogMlgyQlQtMkE3WUwtWVNOREotNThaRlgtNUk1ODctWDVUWkcKCkRldCBrcnlwdG9ncmFmaXNrYSBTSEEtMjU2IGhhc2h2w6RyZGV0IGbDtnIgZG9rdW1lbnRldDogYmIwMDNiN2UwMWY5ZjcyZGY3N2YzM2ZmZjJiZWEzZjc5OGY2OGM2ZTgyMWY2YTQ1NDI2MzE1OWMwZGFkNDE1MgoKVXR0YWxhbmRlIGZyw6VuIGbDtnJldGFnc2xlZG5pbmdlbgoKSmFnIHNpZ25lcmFyIGRva3VtZW50ZXQgIlV0dGFsYW5kZSBmcsOlbiBmw7ZyZXRhZ3NsZWRuaW5nZW4iICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAtIMOFIGl0IGtvbW11bmVyIGkgc2vDpW5lIGFrdGllYm9sYWdzIHbDpGduYXIgc29tIHN0eXJlbHNlbGVkYW1vdAogICAgCkRva3VtZW50bnlja2VsOiBGQVZHNi1CNEFWUy1aSEVaQS1VRUNQVC1LWkRCSi1IWVdLNwoKRGV0IGtyeXB0b2dyYWZpc2thIFNIQS0yNTYgaGFzaHbDpHJkZXQgZsO2ciBkb2t1bWVudGV0OiBlMDM1ZmEwMDkxNGQ3Njk1NzgyZmI1MjFjYmJkYjgzMDJjZjJmNTFhZDZhYWVhNzRiYjFlNmQxNzRmZDM0ZjU0Cg== eyJzaWduaW5nUmVxdWVzdElkIjoiODIzMjY5NSIsImRvY3VtZW50X2RpZ2VzdHMiOiJbe1wia2V5XCI6XCIyWDJCVC0yQTdZTC1ZU05ESi01OFpGWC01STU4Ny1YNVRaR1wiLFwiZGlnZXN0XCI6XCJiYjAwM2I3ZTAxZjlmNzJkZjc3ZjMzZmZmMmJlYTNmNzk4ZjY4YzZlODIxZjZhNDU0MjYzMTU5YzBkYWQ0MTUyXCIsXCJhbGdvcml0aG1cIjpcInNoYS0yNTZcIn0se1wia2V5XCI6XCJGQVZHNi1CNEFWUy1aSEVaQS1VRUNQVC1LWkRCSi1IWVdLN1wiLFwiZGlnZXN0XCI6XCJlMDM1ZmEwMDkxNGQ3Njk1NzgyZmI1MjFjYmJkYjgzMDJjZjJmNTFhZDZhYWVhNzRiYjFlNmQxNzRmZDM0ZjU0XCIsXCJhbGdvcml0aG1cIjpcInNoYS0yNTZcIn1dIn0=  Y249UGVubmVvIEFwUyxuYW1lPVBlbm5lbyxzZXJpYWxOdW1iZXI9NTE2NDEwNTIzMCxvPVN3ZWRiYW5rIEFCIChwdWJsKSxjPVNF pt6aB51mUSm0MKzg2Hq70STzKDo= UGVubmVv  Signing Ny4yMS4w   SU9T MTQuNA== qBc1Tg0K0gux6TiM5SxW7sAb5D0= 0 cs1   CertificatePolicies 1.2.752.78.1.5 pw auto-start-token       MIIHYAoBAKCCB1kwggdVBgkrBgEFBQcwAQEEggdGMIIHQjCCASOhfDB6MQswCQYDVQQGEwJTRTEbMBkGA1UECgwSU3dlZGJhbmsgQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMTc3NzUzMTkwNwYDVQQDDDBTd2VkYmFuayBDdXN0b21lciBDQTMgdjEgZm9yIEJhbmtJRCBPQ1NQIFNpZ25pbmcYDzIwMjEwMjI0MTc0MTQ2WjBcMFowQTAJBgUrDgMCGgUABBTaHcRc6oZJylJO+e3rt+UyJtpuqAQUd6QI1q69dCP4A8PX2V5o+CBtwjICCBcEGTKmxG1WgAAYDzIwMjEwMjI0MTc0MTQ2WqECMAChNDAyMDAGCSsGAQUFBzABAgEB/wQgpPtla49hhrfywopueYNHMGqNxgrYgCSuW2fOIzxp2L0wDQYJKoZIhvcNAQEFBQADggEBAHcGPHak/egrj9RF9wk1PirQJQUL29QaN3eIMQXtIpCkQJZaJa74vMy6rqvndS1xk1b1LbUIhchHkwulj7RIHQT+poNDEwuKxKDSALZ6b84+BuwRSqiaW9TcNeDMY5n8C331XOv98tAYZcxNrYhA+OwJJeaeRWm9ljBYVN8p0P+gD5BMLS+4UYzhtSYrhaqvpDGG8YBQRUdgavmPXXcb9P14UsIRS7///hCmQ/MRupOh4eBwbDFJkrjktLoBNYX6QLh7sfY8kgr1Ujj+yF+I+PKfak6qhOvq8ebl96VzG9gpbj+XdzQpPOwHqIKQvSUjbjEoa/7xEDkjWuVNG+ePF/ygggUDMIIE/zCCBPswggLjoAMCAQICCBZpHv6ANUPAMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMG0xCzAJBgNVBAYTAlNFMRswGQYDVQQKDBJTd2VkYmFuayBBQiAocHVibCkxEzARBgNVBAUTCjUwMjAxNzc3NTMxLDAqBgNVBAMMI1N3ZWRiYW5rIEN1c3RvbWVyIENBMyB2MSBmb3IgQmFua0lEMB4XDTIwMTEwODIzMDAwMFoXDTIxMDUwOTIxNTk1OVowejELMAkGA1UEBhMCU0UxGzAZBgNVBAoMElN3ZWRiYW5rIEFCIChwdWJsKTETMBEGA1UEBRMKNTAyMDE3Nzc1MzE5MDcGA1UEAwwwU3dlZGJhbmsgQ3VzdG9tZXIgQ0EzIHYxIGZvciBCYW5rSUQgT0NTUCBTaWduaW5nMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAzybUobr4cx7S9AGWBzf+Uw6IMBSwp/P9EXxC0eS1Qo0Q3aQLZH79sWWFg2HDb+Edii6HPiwqkZ3x0BjeDjk2KlAx40W/LWnmLu1Gwbu7/ptiRT3IyEYM20jlEjcicZp1p9Y5RPoO9cE5m6YObhgN3PELmjEs9rgiPJJ2hf6Swy4XTsv1ZABbRmXbFSefFHTWEm7mO9dPO4JgOD5JCr3DEyUPIABiot8eWOOck3w1lKYDLOR25RR8gAJHGNZ0V0UKWTWE0zIiylOqG/9DCUwGDCrhxWB3GIHlUDCvq0jL6ngUSrlo4JukMBR9tdJOrzRZSSrEyDr4B08P3uaw2+OXcQIDAQABo4GRMIGOMBMGA1UdIAQMMAowCAYGKoVwTgEBMBYGA1UdJQEB/wQMMAoGCCsGAQUFBwMJMA4GA1UdDwEB/wQEAwIGQDAPBgkrBgEFBQcwAQUEAgUAMB8GA1UdIwQYMBaAFHekCNauvXQj+APD19leaPggbcIyMB0GA1UdDgQWBBQlxA1lBb1WTxnVsEBLG3KvffT3rTANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAWxhFyFS2cynZWYs94/XUbd5nDfsgZeBt3Rgg08mVVtlXjYVhKKYTj6OKuGn7FA4azUk3ChJTQLYK0X9J2skKhCRnBW5uVWBH6G20Z18587LSIU9IwY2N3/Up6l9DuGEvp6o9xUMQY/Ld9vTR/rW5LuXslGQh/S3gNnfIwM/mH/uv7ctRvHbnGatVC2k3k29TW8KGbJy7Hp62MizAksK5lFhnvSh1QiNZrTKBl83ESXq7i/zPsGYfTWDdtC66CUAOZVGkDoINfaKrc01L2phLV09JzIkv3cStujWTN4vfTOP/Y9GsrJaq/IyImOyBZZEekzt7C74k8ZGmBrq7oFFNYAeKqtnGR/saekPShvUAvV1m6Uc5eqiDrRB3CkyDzANCdpz4vvpeidw75utUY5uOr3zSd3eprbKbOcxjpQ+rUaBtGYrcvd0cNiYapvXxYUZfpjazO1Us83uSypU1hMcCEXuRb1VD3xDOdoZ3MCvGRgXkDeQswqulKXfUoNuvTLeLDgDfq2ENMZEtJhk993VeQU9iVvOjI7LZ629NJ1r6WH0jq+HmScBL3YmGrVOh5bCIsiYJAfsxNl7LMy3PVDfI44vrrNeRdxyIwjeKqCDfyp/5gMl14DsFHUfnlja5R2Ts/vTejvVs80ZzLK4wm+y/bKLvFTckhWcO7m8PNCoaLSo=    MIIJiAYJKoZIhvcNAQcCoIIJeTCCCXUCAQMxDTALBglghkgBZQMEAgEwgeYGCyqGSIb3DQEJEAEEoIHWBIHTMIHQAgEBBgkrBgEEAaAyAR8wMTANBglghkgBZQMEAgEFAAQgJkZQ9NeMU9M46POp83tS7mb2QtYHMcz2rAyO8pzPmRQCEAlaYax+j0OVYaS92bGdopQYDzIwMjEwMjI0MTc0MTQ4WjADAgEBoGWkYzBhMTUwMwYDVQQDDCxHbG9iYWxzaWduIFRTQSBmb3IgQUFUTCBvbiBEU1MgLSBTSEEzODQgLSBHNTEbMBkGA1UECgwSR01PIEdsb2JhbFNpZ24gTHRkMQswCQYDVQQGEwJHQqCCBdQwggXQMIIDuKADAgECAgwWN64d5/DxVMeQ3qAwDQYJKoZIhvcNAQEMBQAwVzELMAkGA1UEBhMCQkUxGTAXBgNVBAoTEEdsb2JhbFNpZ24gbnYtc2ExLTArBgNVBAMTJEdsb2JhbFNpZ24gQ0EgZm9yIEFBVEwgLSBTSEEzODQgLSBHNDAeFw0xOTEwMjQwMDAwMDBaFw0zMTAxMjEwMDAwMDBaMGExNTAzBgNVBAMMLEdsb2JhbHNpZ24gVFNBIGZvciBBQVRMIG9uIERTUyAtIFNIQTM4NCAtIEc1MRswGQYDVQQKDBJHTU8gR2xvYmFsU2lnbiBMdGQxCzAJBgNVBAYTAkdCMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAiGU5JkJk/FZhkhRFMG5v33W9Z8miJhUbhsT/EohuMdJNjyib8zAIcGm6CIvjzsyRgRqVkBsV02SedyKxiw8ugDVoOh1HLOUQtj7U1eMBKkk7ANzgF6kB/jnvR3TQUCQ8ij3pzRYuTF4R2gJrGuGwOrqhgFeedfCCtvLJ45VGslfk3as8DTKrHAwbaWX8ypA6tbYhIHfEbmXoO+skOTJJIbLHFcAF294rhsiStHiE5cYhwGyv9AJBy14WfpeVxG//itzmm1UhPJDHO/mQx4XjHYQhjJzrsCHj8auPlZc2xaH6nykzxcSjP9Cly8Vpi4A7mqj4MwDgjdlcGx6aHz7PmQIDAQABo4IBkDCCAYwwDgYDVR0PAQH/BAQDAgeAMEwGA1UdIARFMEMwQQYJKwYBBAGgMgEfMDQwMgYIKwYBBQUHAgEWJmh0dHBzOi8vd3d3Lmdsb2JhbHNpZ24uY29tL3JlcG9zaXRvcnkvMAkGA1UdEwQCMAAwFgYDVR0lAQH/BAwwCgYIKwYBBQUHAwgwPgYDVR0fBDcwNTAzoDGgL4YtaHR0cDovL2NybC5nbG9iYWxzaWduLmNvbS9jYS9nc2FhdGxzaGEyZzQuY3JsMIGIBggrBgEFBQcBAQR8MHowQAYIKwYBBQUHMAKGNGh0dHA6Ly9zZWN1cmUuZ2xvYmFsc2lnbi5jb20vY2FjZXJ0L2dzYWF0bHNoYTJnNC5jcnQwNgYIKwYBBQUHMAGGKmh0dHA6Ly9vY3NwLmdsb2JhbHNpZ24uY29tL2NhL2dzYWF0bHNoYTJnNDAfBgNVHSMEGDAWgBSJ73Vxel9HG5cj3JBKy//AJjYI1TAdBgNVHQ4EFgQUTUd7PRZxipnjEu+LBr45tr3YTsowDQYJKoZIhvcNAQEMBQADggIBADZyrBEWMI9YfGIh94iCV2o5e2/4NE4tyofIQd2sX8GUuHKCyvAWCnjinGj0nd6cBBYBqOjtewuM0mTMp5hc2lojgwvAF2mbFKrZ1UAReZ9X8B1mAatfB3Eri3g3H1P5/bKJg9+uU43egJMlwXR0vtdgrmBHXDHj7m+e//CO4rpFbrO6jXc2SCzqmiEVgsgujtT8+7bEdKOHzYCFweNF891wKZnQmSouj2hdkjp1FF0wdqeYWrFMRB0qXrBBsgr9lsDk9M1wgRMzKhcKks+TZg7shqXYHAdgY6Whou60Z2UBhugOvYhkmHeZDeV1wpQ8Y0MZFNpZilxntzVtt+mP/WiU9oIQcLbcAG+FKUsPwVhHAs5ZHWg0F+vscGTsVrfw28zhhEFQHQrwz3twgobUx+zGRBdcxpWnvX2ygcKcKNM6ddjOWf3cyWB/FfI9ky0paMCQ0/kVfuSqT1zowlLsMxLYyrcTwBRQFOt5BLfoBvd0InlCFnvjVkzUH1O6VGUpyve/CAqeBGeobEoCWZVMuAsBg4V2/CROfH6FaGckjfWpWzy5I4542dz1x8nm1CjSMfKun6EclJbnAASUNiek6jbX2VtA5iPBshBdzQnW9XHSm/9kShON4Pgl/CCep2RBLdCgC3NVnNeLZgNFBUuEOKaq9PCHdJ1MVqPZQy2+A882MYICnjCCApoCAQEwZzBXMQswCQYDVQQGEwJCRTEZMBcGA1UEChMQR2xvYmFsU2lnbiBudi1zYTEtMCsGA1UEAxMkR2xvYmFsU2lnbiBDQSBmb3IgQUFUTCAtIFNIQTM4NCAtIEc0AgwWN64d5/DxVMeQ3qAwCwYJYIZIAWUDBAIBoIIBCjAaBgkqhkiG9w0BCQMxDQYLKoZIhvcNAQkQAQQwHAYJKoZIhvcNAQkFMQ8XDTIxMDIyNDE3NDE0OFowLwYJKoZIhvcNAQkEMSIEIFtVBxSG7ZMsNJeUdC9D+r0BxtzR3KOdxoVxuDt4THyaMIGcBgsqhkiG9w0BCRACDDGBjDCBiTCBhjCBgwQUF/g0YFw91Hy8g4uKsz6E2vHxwbUwazBbpFkwVzELMAkGA1UEBhMCQkUxGTAXBgNVBAoTEEdsb2JhbFNpZ24gbnYtc2ExLTArBgNVBAMTJEdsb2JhbFNpZ24gQ0EgZm9yIEFBVEwgLSBTSEEzODQgLSBHNAIMFjeuHefw8VTHkN6gMA0GCSqGSIb3DQEBCwUABIIBADbNNHh2A2oTerX/Pir/3pGQUSt/9tb1Kg0iPbWeNqU95k6mSmygzFvC4IBIr8mWAi+q/uz6jFV7MPUUcDnNSNJSTHCTV9ILj+dxJOU7RTM0NepzTqyS0/IeXWwtqwpoRZOaG8Zep6Btw+RDAFSQGar7StUorZ7DuXezt0erFS8JX5W9w0uPU8aOchshyswx0TQSVdAd9vk6vl68RnXFdaL0p4sSUIWX424jm/x4CzaGnVUS5kSLKsaA5vzmumIb/5AC77JDWEUtlhA8mLtUDP252CGKS6Ou1r8FIwcI7x4NhgHhvaYeNBWoMYtlH8AkhuknIullE+r1gBmNrWU6+uo=


         VjopQ5vPbe9RDNDGgbWEo1ShAJMfL/Z5wuZT7bfKkoM=     71pE62UUgzTeeFwkBWrBQuDKTQa64SpKoeygQjwVTrc= V39G8YFYKt1dijbsyyrByf69D7PaaME5daG4KSgXncZtctoihy+zzDdN4I6vlE7yErMEYTcQajhy9K5J431mZHsRzVsGncikuDJZ7wDPAyQQPNRi4osB4S5JuVtmRZIS0L6QzDGDX7izxXo57x3yuNqRWgmfJL2ShvioMDAJOGHB2U+vbIG5HvF6BXeIy8orEN75ML/QHt5q2Io8/7if2Zor2Vkb+pHWC1HfxcQpMRlm95+W/m6DlbaTHDZ3Kn1bTKWfqtaRbECFB69yy+3/0WHnTC772RG7SSnIQVnaOWpMKaIgMj13oEOo5geQ4BMGlgXXGDvQFeErRtXgI1TrIg==   MIIFSzCCAzOgAwIBAgIIEZi7/Z2/uF0wDQYJKoZIhvcNAQELBQAwbTELMAkGA1UEBhMCU0UxGzAZBgNVBAoMElN3ZWRiYW5rIEFCIChwdWJsKTETMBEGA1UEBRMKNTAyMDE3Nzc1MzEsMCoGA1UEAwwjU3dlZGJhbmsgQ3VzdG9tZXIgQ0EzIHYxIGZvciBCYW5rSUQwHhcNMjAwNDE5MjIwMDAwWhcNMjMwNDIwMjE1OTU5WjCBtTELMAkGA1UEBhMCU0UxGzAZBgNVBAoMElN3ZWRiYW5rIEFCIChwdWJsKTEPMA0GA1UEBAwGTElOREhFMRAwDgYDVQQqDAdKT0hBTk5BMRUwEwYDVQQFEwwxOTgwMDQyODM1ODkxNjA0BgNVBCkMLSgyMDA0MjAgMTkuMjYpIEpPSEFOTkEgTElOREhFIC0gTW9iaWx0IEJhbmtJRDEXMBUGA1UEAwwOSk9IQU5OQSBMSU5ESEUwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQDGkf1+Qkh+hVQ6gbPxPjwGPWUbNSlh98G/oCLuPlRyigWjdfV9jNZ9fJhiBT+pX3W/r9HZYTlFuufl1tkLOSX8kvZz78p8yI32YcSUs11iKUWpXdBgAlBLm0j7NUy1HMtlrkQ3KokoAq2oynTpngz31vVr0iaECYk/NoCE19w9pqBUzXJT7z27el8RjAENvL1XSAZCOhJZz1NSwuWBBSehasa9YTE4EYPR/tTysnqAmThQCwuFwQuVC0U+xtwEGPp30sgpSj+TciFScAJ0DfNS0iKf1BguA7ZDZTpJurU6GqJ2NjswYaljl4D/85qkGrS/6gkAO7Oyah49iL175FczAgMBAAGjgaUwgaIwOwYIKwYBBQUHAQEELzAtMCsGCCsGAQUFBzABhh9odHRwOi8vb2NzcC5yZXZvY2F0aW9uc3RhdHVzLnNlMBMGA1UdIAQMMAowCAYGKoVwTgEFMA4GA1UdDwEB/wQEAwIGQDAfBgNVHSMEGDAWgBR3pAjWrr10I/gDw9fZXmj4IG3CMjAdBgNVHQ4EFgQU+37ueJiEsXy5rAXHY4CYofdSln4wDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBAHkEkPskPUXJHP9Z+P9u2dAgxBn0lmIDaiDm37w/OQYZmQx8UX1ZyuthHLADiW4CC35OjXNQVs9g8upjsk7AVt7iXh6CjEzFkkQvwwEZBJECLbqf8cKi1DEL8XF4meujHFOip39Vjd4hIBsgo7vo/BuGBbazNR1Z7DGfnxrdw/ePStY9vaIWfdtZTBwqmBygXRuGVw3CYRhgpMYuOUE61m94IocQvrn1HKaee6Hg7FyXLdsoACJPWvf63nY8ASLykUxI5h6dhs/Ctaepa6gStprhWG8k0SfhIFKS0cyv80BcS8Mww6Y3eJ5ojDdQSm39IZboQKJHeeMNjFVA2PxpHDrIpfkSltoODR3sQ8Vnnwn8no5KHDvYiFrCeHmCpyA40mekvV3E7ML7VhwtOxCn2HSCwXporBrf4hISznWTDb8UZdQfonbdfjtORdUSqSfTGzhkWcsy2IYd62Sl3XCRKxzMkhCq2ZwYRo+xE4KUj6V8TuQPVLMk6iJ+Xkz+MrIhPOGlh47xAmWmdW3dkMuBh6xGDvpICApv7MmkwNmXRlzq+6Z8GVHGvsB3OU0gTCugve9rdUNfUXvGnWxUTQGRIZmiB3mWJ7PajSpg/Xa4nNF8DxfPfe0Kgg+XVynOFGuE8JxTh3tVBFf8etzDHlUsl85KB8ZZWMKOHF8mBlwc+WIr 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   RGVrbGFyYXRpb24gb2NoIHNhbXR5Y2tlCgpNZWQgbWluIHNpZ25hdHVyIGFjY2VwdGVyYXIgamFnIGlubmVow6VsbGV0IG9jaCBhbGxhIGRhdHVtIGkgZsO2bGphbmRlIGRva3VtZW50LCBpZGVudGlmaWVyYWRlIGdlbm9tIHRpbGxow7ZyYW5kZSBkb2t1bWVudG55Y2tsYXIgb2NoIGtyeXB0b2dyYWZpc2thIGhhc2h2w6RyZGVuLgoKSmFnIGFjY2VwdGVyYXIsIGF0dCBtaXR0IGZ1bGxzdMOkbmRpZ2EgbmFtbiwgbWluIGFrdHVlbGxhIElQLWFkcmVzcyBvY2ggbWl0dCBvZmZlbnRsaWdhIGNlcnRpZmlrYXQgc3BhcmFzIG9jaCBsYWdyYXMgZGlnaXRhbHQsIG1lZCDDpG5kYW3DpWxldCBhdHQgYmV2aXNhIHNpZ25hdHVyZW5zIMOka3RoZXQuCkluZm9ybWF0aW9uZW4ga29tbWVyIGF0dCBiYWthcyBpbiBpIHNpZ25hdHVyZW4gb2NoIGtvbW1lciBzw6VsZWRlcyB2YXJhIHRpbGxnw6RuZ2xpZyBmw7ZyIGFsbGEgc29tIGhhciB0aWxsZ8OlbmcgdGlsbCBkZXQgc2lnbmVyYWRlIG1hdGVyaWFsZXQuCgpWaWRhcmUsIG1lZCBtaW4gc2lnbmF0dXIgYWNjZXB0ZXJhciBqYWcgRVVMQS1hdnRhbGV0IChFbmQgVXNlciBMaWNlbnNlIEFncmVlbWVudCkgaSBrcmFmdCB2aWQgYW52w6RuZG5pbmcgYXYgUGVubmVvIERpZ2l0YWwgU2lnbmF0dXItUGxhdHRmb3JtOiBodHRwczovL3Blbm5lby5jb20vZXVsYQpEb2t1bWVudCB1bmRlciBzaWduZXJpbmcKCgrDhXJzcmVkb3Zpc25pbmcgMjAyMDEyMzEgSVQgS29tbXVuZXIgaSBTa8OlbmUgQWt0aWVib2xhZwoKSmFnIHNpZ25lcmFyIGRva3VtZW50ZXQgIsOFcnNyZWRvdmlzbmluZyAyMDIwMTIzMSBJVCBLb21tdW5lciBpIFNrw6VuZSBBa3RpZWJvbGFnIiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgLSDDhSBpdCBrb21tdW5lciBpIHNrw6VuZSBha3RpZWJvbGFncyB2w6RnbmFyIHNvbSBzdHlyZWxzZWxlZGFtb3QKICAgIApEb2t1bWVudG55Y2tlbDogMlgyQlQtMkE3WUwtWVNOREotNThaRlgtNUk1ODctWDVUWkcKCkRldCBrcnlwdG9ncmFmaXNrYSBTSEEtMjU2IGhhc2h2w6RyZGV0IGbDtnIgZG9rdW1lbnRldDogYmIwMDNiN2UwMWY5ZjcyZGY3N2YzM2ZmZjJiZWEzZjc5OGY2OGM2ZTgyMWY2YTQ1NDI2MzE1OWMwZGFkNDE1MgoKVXR0YWxhbmRlIGZyw6VuIGbDtnJldGFnc2xlZG5pbmdlbgoKSmFnIHNpZ25lcmFyIGRva3VtZW50ZXQgIlV0dGFsYW5kZSBmcsOlbiBmw7ZyZXRhZ3NsZWRuaW5nZW4iICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAtIMOFIGl0IGtvbW11bmVyIGkgc2vDpW5lIGFrdGllYm9sYWdzIHbDpGduYXIgc29tIHN0eXJlbHNlbGVkYW1vdAogICAgCkRva3VtZW50bnlja2VsOiBGQVZHNi1CNEFWUy1aSEVaQS1VRUNQVC1LWkRCSi1IWVdLNwoKRGV0IGtyeXB0b2dyYWZpc2thIFNIQS0yNTYgaGFzaHbDpHJkZXQgZsO2ciBkb2t1bWVudGV0OiBlMDM1ZmEwMDkxNGQ3Njk1NzgyZmI1MjFjYmJkYjgzMDJjZjJmNTFhZDZhYWVhNzRiYjFlNmQxNzRmZDM0ZjU0Cg== eyJzaWduaW5nUmVxdWVzdElkIjoiODIzMjY5MCIsImRvY3VtZW50X2RpZ2VzdHMiOiJbe1wia2V5XCI6XCIyWDJCVC0yQTdZTC1ZU05ESi01OFpGWC01STU4Ny1YNVRaR1wiLFwiZGlnZXN0XCI6XCJiYjAwM2I3ZTAxZjlmNzJkZjc3ZjMzZmZmMmJlYTNmNzk4ZjY4YzZlODIxZjZhNDU0MjYzMTU5YzBkYWQ0MTUyXCIsXCJhbGdvcml0aG1cIjpcInNoYS0yNTZcIn0se1wia2V5XCI6XCJGQVZHNi1CNEFWUy1aSEVaQS1VRUNQVC1LWkRCSi1IWVdLN1wiLFwiZGlnZXN0XCI6XCJlMDM1ZmEwMDkxNGQ3Njk1NzgyZmI1MjFjYmJkYjgzMDJjZjJmNTFhZDZhYWVhNzRiYjFlNmQxNzRmZDM0ZjU0XCIsXCJhbGdvcml0aG1cIjpcInNoYS0yNTZcIn1dIn0=  Y249UGVubmVvIEFwUyxuYW1lPVBlbm5lbyxzZXJpYWxOdW1iZXI9NTE2NDEwNTIzMCxvPVN3ZWRiYW5rIEFCIChwdWJsKSxjPVNF 6w2Yy/472CbfjA1pFN95aUTwh+Y= UGVubmVv  Signing Ny4yMS4w   SU9T MTMuNC4x x0wtqkm8qvRp3nF1EVmSgjdsjF4= 0 cs1   CertificatePolicies 1.2.752.78.1.5 pw token-not-used       MIIHYAoBAKCCB1kwggdVBgkrBgEFBQcwAQEEggdGMIIHQjCCASOhfDB6MQswCQYDVQQGEwJTRTEbMBkGA1UECgwSU3dlZGJhbmsgQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMTc3NzUzMTkwNwYDVQQDDDBTd2VkYmFuayBDdXN0b21lciBDQTMgdjEgZm9yIEJhbmtJRCBPQ1NQIFNpZ25pbmcYDzIwMjEwMjI0MDgwNTEwWjBcMFowQTAJBgUrDgMCGgUABBTaHcRc6oZJylJO+e3rt+UyJtpuqAQUd6QI1q69dCP4A8PX2V5o+CBtwjICCBGYu/2dv7hdgAAYDzIwMjEwMjI0MDgwNTEwWqECMAChNDAyMDAGCSsGAQUFBzABAgEB/wQgI3ZY8tbdNcZvZxQrzjBm5QfhT4Jbus5fZ2uQgI6PvnswDQYJKoZIhvcNAQEFBQADggEBALgBLUn3km+vMeh4b54TIdvQMl8XCn/ivMeDJGm2mqn0I2fRo6Vcq4QzzmvM+jIo3GzB/TUlxzrsgxnhbSfb+sJgiIgWMtID1L+V1ccWhSg7t5AP4AJs0up8rYdfWxWiehsMCJgGcwh+bllkS4YHc/BLOQT0NHwoEsWcnLq+oimKrCXpf1WBEq+ZnmWuIiTDXYUncc9ipTONBRUtMpr7EtRTKOkBNzVvYiQzRvV6EGBWKs/TE0Fy+fatVWA+1wf+C+515D/9T3dfuj1aODAjcRsNBTYg/s62qle8zH0lbZEgCzowmM+wT9+swgyGDbzpx4z5FSkn61JUJi8+0r2c/QegggUDMIIE/zCCBPswggLjoAMCAQICCBZpHv6ANUPAMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMG0xCzAJBgNVBAYTAlNFMRswGQYDVQQKDBJTd2VkYmFuayBBQiAocHVibCkxEzARBgNVBAUTCjUwMjAxNzc3NTMxLDAqBgNVBAMMI1N3ZWRiYW5rIEN1c3RvbWVyIENBMyB2MSBmb3IgQmFua0lEMB4XDTIwMTEwODIzMDAwMFoXDTIxMDUwOTIxNTk1OVowejELMAkGA1UEBhMCU0UxGzAZBgNVBAoMElN3ZWRiYW5rIEFCIChwdWJsKTETMBEGA1UEBRMKNTAyMDE3Nzc1MzE5MDcGA1UEAwwwU3dlZGJhbmsgQ3VzdG9tZXIgQ0EzIHYxIGZvciBCYW5rSUQgT0NTUCBTaWduaW5nMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAzybUobr4cx7S9AGWBzf+Uw6IMBSwp/P9EXxC0eS1Qo0Q3aQLZH79sWWFg2HDb+Edii6HPiwqkZ3x0BjeDjk2KlAx40W/LWnmLu1Gwbu7/ptiRT3IyEYM20jlEjcicZp1p9Y5RPoO9cE5m6YObhgN3PELmjEs9rgiPJJ2hf6Swy4XTsv1ZABbRmXbFSefFHTWEm7mO9dPO4JgOD5JCr3DEyUPIABiot8eWOOck3w1lKYDLOR25RR8gAJHGNZ0V0UKWTWE0zIiylOqG/9DCUwGDCrhxWB3GIHlUDCvq0jL6ngUSrlo4JukMBR9tdJOrzRZSSrEyDr4B08P3uaw2+OXcQIDAQABo4GRMIGOMBMGA1UdIAQMMAowCAYGKoVwTgEBMBYGA1UdJQEB/wQMMAoGCCsGAQUFBwMJMA4GA1UdDwEB/wQEAwIGQDAPBgkrBgEFBQcwAQUEAgUAMB8GA1UdIwQYMBaAFHekCNauvXQj+APD19leaPggbcIyMB0GA1UdDgQWBBQlxA1lBb1WTxnVsEBLG3KvffT3rTANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAWxhFyFS2cynZWYs94/XUbd5nDfsgZeBt3Rgg08mVVtlXjYVhKKYTj6OKuGn7FA4azUk3ChJTQLYK0X9J2skKhCRnBW5uVWBH6G20Z18587LSIU9IwY2N3/Up6l9DuGEvp6o9xUMQY/Ld9vTR/rW5LuXslGQh/S3gNnfIwM/mH/uv7ctRvHbnGatVC2k3k29TW8KGbJy7Hp62MizAksK5lFhnvSh1QiNZrTKBl83ESXq7i/zPsGYfTWDdtC66CUAOZVGkDoINfaKrc01L2phLV09JzIkv3cStujWTN4vfTOP/Y9GsrJaq/IyImOyBZZEekzt7C74k8ZGmBrq7oFFNYAeKqtnGR/saekPShvUAvV1m6Uc5eqiDrRB3CkyDzANCdpz4vvpeidw75utUY5uOr3zSd3eprbKbOcxjpQ+rUaBtGYrcvd0cNiYapvXxYUZfpjazO1Us83uSypU1hMcCEXuRb1VD3xDOdoZ3MCvGRgXkDeQswqulKXfUoNuvTLeLDgDfq2ENMZEtJhk993VeQU9iVvOjI7LZ629NJ1r6WH0jq+HmScBL3YmGrVOh5bCIsiYJAfsxNl7LMy3PVDfI44vrrNeRdxyIwjeKqCDfyp/5gMl14DsFHUfnlja5R2Ts/vTejvVs80ZzLK4wm+y/bKLvFTckhWcO7m8PNCoaLSo=    MIIJiAYJKoZIhvcNAQcCoIIJeTCCCXUCAQMxDTALBglghkgBZQMEAgEwgeYGCyqGSIb3DQEJEAEEoIHWBIHTMIHQAgEBBgkrBgEEAaAyAR8wMTANBglghkgBZQMEAgEFAAQgP1m4khjrEBjOaDsTvB5WRS99rFNaWBi3oU95ClGmJoICEAknL0CdZCjYzIRJcS9NRPAYDzIwMjEwMjI0MDgwNTE1WjADAgEBoGWkYzBhMTUwMwYDVQQDDCxHbG9iYWxzaWduIFRTQSBmb3IgQUFUTCBvbiBEU1MgLSBTSEEzODQgLSBHNTEbMBkGA1UECgwSR01PIEdsb2JhbFNpZ24gTHRkMQswCQYDVQQGEwJHQqCCBdQwggXQMIIDuKADAgECAgwWN64d5/DxVMeQ3qAwDQYJKoZIhvcNAQEMBQAwVzELMAkGA1UEBhMCQkUxGTAXBgNVBAoTEEdsb2JhbFNpZ24gbnYtc2ExLTArBgNVBAMTJEdsb2JhbFNpZ24gQ0EgZm9yIEFBVEwgLSBTSEEzODQgLSBHNDAeFw0xOTEwMjQwMDAwMDBaFw0zMTAxMjEwMDAwMDBaMGExNTAzBgNVBAMMLEdsb2JhbHNpZ24gVFNBIGZvciBBQVRMIG9uIERTUyAtIFNIQTM4NCAtIEc1MRswGQYDVQQKDBJHTU8gR2xvYmFsU2lnbiBMdGQxCzAJBgNVBAYTAkdCMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAiGU5JkJk/FZhkhRFMG5v33W9Z8miJhUbhsT/EohuMdJNjyib8zAIcGm6CIvjzsyRgRqVkBsV02SedyKxiw8ugDVoOh1HLOUQtj7U1eMBKkk7ANzgF6kB/jnvR3TQUCQ8ij3pzRYuTF4R2gJrGuGwOrqhgFeedfCCtvLJ45VGslfk3as8DTKrHAwbaWX8ypA6tbYhIHfEbmXoO+skOTJJIbLHFcAF294rhsiStHiE5cYhwGyv9AJBy14WfpeVxG//itzmm1UhPJDHO/mQx4XjHYQhjJzrsCHj8auPlZc2xaH6nykzxcSjP9Cly8Vpi4A7mqj4MwDgjdlcGx6aHz7PmQIDAQABo4IBkDCCAYwwDgYDVR0PAQH/BAQDAgeAMEwGA1UdIARFMEMwQQYJKwYBBAGgMgEfMDQwMgYIKwYBBQUHAgEWJmh0dHBzOi8vd3d3Lmdsb2JhbHNpZ24uY29tL3JlcG9zaXRvcnkvMAkGA1UdEwQCMAAwFgYDVR0lAQH/BAwwCgYIKwYBBQUHAwgwPgYDVR0fBDcwNTAzoDGgL4YtaHR0cDovL2NybC5nbG9iYWxzaWduLmNvbS9jYS9nc2FhdGxzaGEyZzQuY3JsMIGIBggrBgEFBQcBAQR8MHowQAYIKwYBBQUHMAKGNGh0dHA6Ly9zZWN1cmUuZ2xvYmFsc2lnbi5jb20vY2FjZXJ0L2dzYWF0bHNoYTJnNC5jcnQwNgYIKwYBBQUHMAGGKmh0dHA6Ly9vY3NwLmdsb2JhbHNpZ24uY29tL2NhL2dzYWF0bHNoYTJnNDAfBgNVHSMEGDAWgBSJ73Vxel9HG5cj3JBKy//AJjYI1TAdBgNVHQ4EFgQUTUd7PRZxipnjEu+LBr45tr3YTsowDQYJKoZIhvcNAQEMBQADggIBADZyrBEWMI9YfGIh94iCV2o5e2/4NE4tyofIQd2sX8GUuHKCyvAWCnjinGj0nd6cBBYBqOjtewuM0mTMp5hc2lojgwvAF2mbFKrZ1UAReZ9X8B1mAatfB3Eri3g3H1P5/bKJg9+uU43egJMlwXR0vtdgrmBHXDHj7m+e//CO4rpFbrO6jXc2SCzqmiEVgsgujtT8+7bEdKOHzYCFweNF891wKZnQmSouj2hdkjp1FF0wdqeYWrFMRB0qXrBBsgr9lsDk9M1wgRMzKhcKks+TZg7shqXYHAdgY6Whou60Z2UBhugOvYhkmHeZDeV1wpQ8Y0MZFNpZilxntzVtt+mP/WiU9oIQcLbcAG+FKUsPwVhHAs5ZHWg0F+vscGTsVrfw28zhhEFQHQrwz3twgobUx+zGRBdcxpWnvX2ygcKcKNM6ddjOWf3cyWB/FfI9ky0paMCQ0/kVfuSqT1zowlLsMxLYyrcTwBRQFOt5BLfoBvd0InlCFnvjVkzUH1O6VGUpyve/CAqeBGeobEoCWZVMuAsBg4V2/CROfH6FaGckjfWpWzy5I4542dz1x8nm1CjSMfKun6EclJbnAASUNiek6jbX2VtA5iPBshBdzQnW9XHSm/9kShON4Pgl/CCep2RBLdCgC3NVnNeLZgNFBUuEOKaq9PCHdJ1MVqPZQy2+A882MYICnjCCApoCAQEwZzBXMQswCQYDVQQGEwJCRTEZMBcGA1UEChMQR2xvYmFsU2lnbiBudi1zYTEtMCsGA1UEAxMkR2xvYmFsU2lnbiBDQSBmb3IgQUFUTCAtIFNIQTM4NCAtIEc0AgwWN64d5/DxVMeQ3qAwCwYJYIZIAWUDBAIBoIIBCjAaBgkqhkiG9w0BCQMxDQYLKoZIhvcNAQkQAQQwHAYJKoZIhvcNAQkFMQ8XDTIxMDIyNDA4MDUxNVowLwYJKoZIhvcNAQkEMSIEINHQUAY/rMb1F31D53L04iBVQc66ntAW8Mx5Bg7EQC4BMIGcBgsqhkiG9w0BCRACDDGBjDCBiTCBhjCBgwQUF/g0YFw91Hy8g4uKsz6E2vHxwbUwazBbpFkwVzELMAkGA1UEBhMCQkUxGTAXBgNVBAoTEEdsb2JhbFNpZ24gbnYtc2ExLTArBgNVBAMTJEdsb2JhbFNpZ24gQ0EgZm9yIEFBVEwgLSBTSEEzODQgLSBHNAIMFjeuHefw8VTHkN6gMA0GCSqGSIb3DQEBCwUABIIBAA0nh8OTdMyiSAG/NHbtU6JvbqU2ZEs2/1liIZ/SnHtML4jtk3tAezkXlNJIqroX2MjV/QWyW4qNjL7VRgViVuPzKw4btqiNZJBbnoccktlYwj/MBCI4sCQB0xcsSyrWfLvbQokC5PWIdRqg/dLeCWeBAG8xVOeNZxsAj6QX7x1Fpjqmwf+h55GcEvdPZhSfFnU7HB7LFFpH8NyuBlDY3gCBGcoqcYt5OkMDyZfHp6hhEbhXRKW/UMVHRUJmUY8/OE0garM3Dmw0DB0sJ2Jp0Go7y1u8GfsDvh9gqwFiTp5VEkiNAK5iOmmuv1QSYZ6yWCJpwMgqHwKQIIHBDNWH0WU=


         6aniKnvxV7RmRsra4yUDpNT8Vkwzd3q5BPkw6n4IlJU=     N+DY+xd0kjeXOx5bNc0+RecBwWDDQXEvFuOlYgnOhEQ= Gtbi2dvZtNuQFlaOldISyYmfv0MwtQff8B7WF63xHLhKRFihk93f6KmcmpPxawT5ULFvRulrYhQ4tcGphx2MKzHNXng1RC9XYZNtHP0dgLGmbP/nJkDAPyOfN5fjwlvy4WjY63IRhWaH1xicF+MCxcqjsXSwJgioR44gRpHIrA3oQkew7B/d7BodlaeSOqm0RtqGZDebP4zhIdcnE8DWTu/SIKGLgoWv/wQKnFS31Y9EK0itW8T8fKhzdiTDa+gnZSAUSeR+fPKjc58Qa0+K089rwC6UuMywBp47Ex6iNNMfuOC5E6DmUdbbcRljCwPomL0TeT8Xy6A0c8Z8BaLoIA==   MIIFkjCCA3qgAwIBAgIIQEhoECdTSeEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwgZExCzAJBgNVBAYTAlNFMSgwJgYDVQQKDB9TdmVuc2thIEhhbmRlbHNiYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMDc3ODYyMUMwQQYDVQQDDDpTdmVuc2thIEhhbmRlbHNiYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpIEN1c3RvbWVyIENBMyB2MSBmb3IgQmFua0lEMB4XDTE5MDgxNTIyMDAwMFoXDTI0MDgxNDIxNTk1OVowgdcxCzAJBgNVBAYTAlNFMSgwJgYDVQQKDB9TdmVuc2thIEhhbmRlbHNiYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpMRIwEAYDVQQEDAlSb3NlbmdyZW4xFDASBgNVBCoMC1DDpHIgSGVucmlrMRUwEwYDVQQFEwwxOTc5MDIxNTMzNTcxPTA7BgNVBCkMNCgxOTA4MTYgMDcuMjkpIFDDpHIgSGVucmlrIFJvc2VuZ3JlbiAtIE1vYmlsdCBCYW5rSUQxHjAcBgNVBAMMFVDDpHIgSGVucmlrIFJvc2VuZ3JlbjCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBALHJXfwWc5sV2pr2KQ/h2ZF254/5BL55s3C8fJEaeQOllTMd62hK9F2+oGzKXfLOQKlm9cVvUL8gzNRm9d6MmcJSnIbHwUD/zA4DgPR3rBEprFulTO8FdTxGYhoM2KNmTOiB35/RSOujyI6fIHK4S6chLwFRHUSRhmuS60Z9YebTobh6v4Bp70N5FAU+XooEoGPKCTRVqoUmvFsk/D8zp0zl9YjSIM2uaEqG0lK+G4g/2EwK5eYWDo0yuT5qHo8yG64WbPbvme2H//f/lejXWLgWvtJi4RM3yH+ba3f+uVppKuPJ/E5eQzCqRPVzyop4cLqplcuJ8YXUqeBgW+f6hRECAwEAAaOBpTCBojA7BggrBgEFBQcBAQQvMC0wKwYIKwYBBQUHMAGGH2h0dHA6Ly9vY3NwLnJldm9jYXRpb25zdGF0dXMuc2UwEwYDVR0gBAwwCjAIBgYqhXBOAQUwDgYDVR0PAQH/BAQDAgZAMB8GA1UdIwQYMBaAFBz16IYO+U5U60Jf6gxvA2hkVf6IMB0GA1UdDgQWBBSSz+qKIrxJmwxuF+mxCzH/K3t9QjANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEALFt61sVykNjQW48527RXoWuN9CfHE4/E/fD+dh3N/rWcxOkVoVr836hYtOXQmbPzERud/gUN/255FHRPxe6X8JzbSUIHfGEPRNluGI6KqwRJ3pE2HZCRZoOgFN/CtSEP0TT1UDhycoF1zQK3to8B/ETQvpWZIooJxjGdepKUcfKGMD2oPlzAVcAFYjGJdkKRSvuD9X0Y0lAoy2P+Qh47PMOATdgLwsOpaFxQC4sA5vt4FPPs1o+h5kXrmRI7X4G4BfAhXkDFElcgfn48OJ09H+FeM5+BEknt2s16XeoLFW6wxAn6Xm1LknloDQ+D1Ishy4MPXNsPs1tqkYXywi5STlETve2sr0t6c627mMuTmfkVf+RETbgoyR1EYY4l1c/Aw/pl/IzLXUqZz2gnyfA6UgwM3AP61XJewg/X6vUje+51MjLdc7a2++K+Q/E4Sv+cR8Mg8TiXHBXGMxOSTCgY7A5+ApxubteZjd7jrfc2rC0bRdiZ1uh7RQFI8LowTR2lL8Af/0mSoOMyrp0nmFEQFP4yzmVAGdKDH3uQwSYD/YR2tSr73z1bPyIm9N6SW+yI2oQNtUOBTjx5b3oyUoD8vAJUOLtMA5DVOMj25BzJSsALcBRSh1gFX/UyBtC0svbNAGpFCGDJye53/q4s3zKf0CwG0snflF9OCkwT4cyJrOM= 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==   RGVrbGFyYXRpb24gb2NoIHNhbXR5Y2tlCgpNZWQgbWluIHNpZ25hdHVyIGFjY2VwdGVyYXIgamFnIGlubmVow6VsbGV0IG9jaCBhbGxhIGRhdHVtIGkgZsO2bGphbmRlIGRva3VtZW50LCBpZGVudGlmaWVyYWRlIGdlbm9tIHRpbGxow7ZyYW5kZSBkb2t1bWVudG55Y2tsYXIgb2NoIGtyeXB0b2dyYWZpc2thIGhhc2h2w6RyZGVuLgoKSmFnIGFjY2VwdGVyYXIsIGF0dCBtaXR0IGZ1bGxzdMOkbmRpZ2EgbmFtbiwgbWluIGFrdHVlbGxhIElQLWFkcmVzcyBvY2ggbWl0dCBvZmZlbnRsaWdhIGNlcnRpZmlrYXQgc3BhcmFzIG9jaCBsYWdyYXMgZGlnaXRhbHQsIG1lZCDDpG5kYW3DpWxldCBhdHQgYmV2aXNhIHNpZ25hdHVyZW5zIMOka3RoZXQuCkluZm9ybWF0aW9uZW4ga29tbWVyIGF0dCBiYWthcyBpbiBpIHNpZ25hdHVyZW4gb2NoIGtvbW1lciBzw6VsZWRlcyB2YXJhIHRpbGxnw6RuZ2xpZyBmw7ZyIGFsbGEgc29tIGhhciB0aWxsZ8OlbmcgdGlsbCBkZXQgc2lnbmVyYWRlIG1hdGVyaWFsZXQuCgpWaWRhcmUsIG1lZCBtaW4gc2lnbmF0dXIgYWNjZXB0ZXJhciBqYWcgRVVMQS1hdnRhbGV0IChFbmQgVXNlciBMaWNlbnNlIEFncmVlbWVudCkgaSBrcmFmdCB2aWQgYW52w6RuZG5pbmcgYXYgUGVubmVvIERpZ2l0YWwgU2lnbmF0dXItUGxhdHRmb3JtOiBodHRwczovL3Blbm5lby5jb20vZXVsYQpEb2t1bWVudCB1bmRlciBzaWduZXJpbmcKCgrDhXJzcmVkb3Zpc25pbmcgMjAyMDEyMzEgSVQgS29tbXVuZXIgaSBTa8OlbmUgQWt0aWVib2xhZwoKSmFnIHNpZ25lcmFyIGRva3VtZW50ZXQgIsOFcnNyZWRvdmlzbmluZyAyMDIwMTIzMSBJVCBLb21tdW5lciBpIFNrw6VuZSBBa3RpZWJvbGFnIiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgLSDDhSBlcm5zdCAmIHlvdW5nIGFicyB2w6RnbmFyIHNvbSBhdWt0b3Jpc2VyYWQgcmV2aXNvcgogICAgCkRva3VtZW50bnlja2VsOiAyWDJCVC0yQTdZTC1ZU05ESi01OFpGWC01STU4Ny1YNVRaRwoKRGV0IGtyeXB0b2dyYWZpc2thIFNIQS0yNTYgaGFzaHbDpHJkZXQgZsO2ciBkb2t1bWVudGV0OiBiYjAwM2I3ZTAxZjlmNzJkZjc3ZjMzZmZmMmJlYTNmNzk4ZjY4YzZlODIxZjZhNDU0MjYzMTU5YzBkYWQ0MTUyCgpSZXZpc2lvbnNiZXLDpHR0ZWxzZQoKSmFnIHNpZ25lcmFyIGRva3VtZW50ZXQgIlJldmlzaW9uc2JlcsOkdHRlbHNlIiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgLSDDhSBlcm5zdCAmIHlvdW5nIGFicyB2w6RnbmFyIHNvbSBhdWt0b3Jpc2VyYWQgcmV2aXNvcgogICAgCkRva3VtZW50bnlja2VsOiBaWDVVSC1ZQk9DRC1IMDVPNC1QQzRVNy0xN0tRNi1MSlBGTQoKRGV0IGtyeXB0b2dyYWZpc2thIFNIQS0yNTYgaGFzaHbDpHJkZXQgZsO2ciBkb2t1bWVudGV0OiBhMWU4ZjQzYTJhYWQ3ZDc4MDkwODBiZDdjYzJmM2M5ZDI3ZTlkMzQ5NTYyM2ZhNmNhNjI5MzVlMWQ5YTljOWNlCg== eyJzaWduaW5nUmVxdWVzdElkIjoiODIzMjY5MyIsImRvY3VtZW50X2RpZ2VzdHMiOiJbe1wia2V5XCI6XCIyWDJCVC0yQTdZTC1ZU05ESi01OFpGWC01STU4Ny1YNVRaR1wiLFwiZGlnZXN0XCI6XCJiYjAwM2I3ZTAxZjlmNzJkZjc3ZjMzZmZmMmJlYTNmNzk4ZjY4YzZlODIxZjZhNDU0MjYzMTU5YzBkYWQ0MTUyXCIsXCJhbGdvcml0aG1cIjpcInNoYS0yNTZcIn0se1wia2V5XCI6XCJaWDVVSC1ZQk9DRC1IMDVPNC1QQzRVNy0xN0tRNi1MSlBGTVwiLFwiZGlnZXN0XCI6XCJhMWU4ZjQzYTJhYWQ3ZDc4MDkwODBiZDdjYzJmM2M5ZDI3ZTlkMzQ5NTYyM2ZhNmNhNjI5MzVlMWQ5YTljOWNlXCIsXCJhbGdvcml0aG1cIjpcInNoYS0yNTZcIn1dIn0=  Y249UGVubmVvIEFwUyxuYW1lPVBlbm5lbyxzZXJpYWxOdW1iZXI9NTE2NDEwNTIzMCxvPVN3ZWRiYW5rIEFCIChwdWJsKSxjPVNF reGVBCfhvtb1FRGIPW22mDoru1o= UGVubmVv  Signing Ny4yMS4w   SU9T MTQuNA== iTByPRGCa7ciKkupddrBinwavFw= 0 cs1   CertificatePolicies 1.2.752.78.1.5 pw token-not-used       MIIHrAoBAKCCB6UwggehBgkrBgEFBQcwAQEEggeSMIIHjjCCATehgY8wgYwxCzAJBgNVBAYTAlNFMSgwJgYDVQQKDB9TdmVuc2thIEhhbmRlbHNiYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMDc3ODYyMT4wPAYDVQQDDDVIYW5kZWxzYmFua2VuIEN1c3RvbWVyIENBMyB2MSBmb3IgQmFua0lEIE9DU1AgU2lnbmluZxgPMjAyMTAyMjUxNDI4NDJaMFwwWjBBMAkGBSsOAwIaBQAEFFVE5C58uLPfICg573gLrEDjzXckBBQc9eiGDvlOVOtCX+oMbwNoZFX+iAIIQEhoECdTSeGAABgPMjAyMTAyMjUxNDI4NDJaoQIwAKE0MDIwMAYJKwYBBQUHMAECAQH/BCBJozMCDP38PYSXQqazzFXy5ItIRD6WYMuTrL0QyT3jXTANBgkqhkiG9w0BAQUFAAOCAQEAS+L/bgXWNslW50/k5Y0WyNPYxlNPLQP9RLe3bvBf6U2y2vHeN39Mzv5VVcyWFgUGUeXHAY/3oXqOJ0Y/JpHVOyaD3pW5RkekBQO1i8T4/ivyqbKIF7usn/INnN3mzVD6F4GKUIbiYGSyd31hBYFsPwk1ZeZCFyC+fRqHPY7vfzmvpSp4qXbLnsd3e22FS3dt/NmHKdtb312MFfEBnrxTHevVUPGqf72pyzbVtLRQ+vQbJ3yjAeRfbsDuqk6RO7++GjVEwZPvjzkV6ubjpKpbrweLPzJsTQ5SQQ01gVD6umF8Pjm2NSzxpXVE/z+lXZwvJTXBtv8E3KwaUbpSzBgHtqCCBTswggU3MIIFMzCCAxugAwIBAgIINp3uz62f3v0wDQYJKoZIhvcNAQELBQAwgZExCzAJBgNVBAYTAlNFMSgwJgYDVQQKDB9TdmVuc2thIEhhbmRlbHNiYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMDc3ODYyMUMwQQYDVQQDDDpTdmVuc2thIEhhbmRlbHNiYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpIEN1c3RvbWVyIENBMyB2MSBmb3IgQmFua0lEMB4XDTIwMTEwODIzMDAwMFoXDTIxMDUwOTIxNTk1OVowgYwxCzAJBgNVBAYTAlNFMSgwJgYDVQQKDB9TdmVuc2thIEhhbmRlbHNiYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMDc3ODYyMT4wPAYDVQQDDDVIYW5kZWxzYmFua2VuIEN1c3RvbWVyIENBMyB2MSBmb3IgQmFua0lEIE9DU1AgU2lnbmluZzCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAK+MVRRfypDstDqpMnTn1o82sxZgNqwUyoOc1PsuuqJcuMw7yAVxzAbP7+qso1ypzqBeqcWfeh0anEYZHqEETUrB2citp6QjhssufvHMPi6Lasq/+OCsuLC3M3ISzBdpdLUpVNesu5WAO7n0GidWDqVL47lXB3NnCX9YjXv8wjcZLMlbyHq2fj09iyaX5cgsb7IDsri/I0mqkoWpDe5wwOk7ekaMf9n+80/i4khl+Bp5rRGTWxyb4z3efsm7oOpVt0/wONORozg28ALXe9P32Iiw7fL4bkXoM+GKskkoP20kCXF1ltTYV+Yc7z0nmml+0H1nyNxp/cxqmjKCl0wKJdMCAwEAAaOBkTCBjjATBgNVHSAEDDAKMAgGBiqFcE4BATAWBgNVHSUBAf8EDDAKBggrBgEFBQcDCTAOBgNVHQ8BAf8EBAMCBkAwDwYJKwYBBQUHMAEFBAIFADAfBgNVHSMEGDAWgBQc9eiGDvlOVOtCX+oMbwNoZFX+iDAdBgNVHQ4EFgQU7HvPEwQRqsv6oq6kZ2KxSxpkTa8wDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBAGWoplcjkhtGO7OXB6RS5memO/9D2HuGzZ2FQQq8DzbaW/9JQ2YVA9fYeyREVvuZytstXXG1mT412io/rxAGeD3DCmz+15w3Gax07RAckgBag1ACVPkK6T1d1hOcQ/BOtoSY8oon4i5koXWgjnx9eyrK3m/WRImgrEPR2S7Kxy98pTrsqh2ckwpDQflR/jMdJu1NAgfnFGPW4aDpEAcUf8/SYc2cOlzsKc3ZaOFqxb72hDNsOwKKYi9eKrSzX1yvr/0TW+bZd4PRiv235XbZMJbHI1YqIPpefneeC5FbpZm1RxqUSu+OXjYECwE/ZAIepgEZlrCQAXauKHAD/9nCS5/37AAPHWaV6VR9662QLhAOdUVcfykj8ue6gnUlHwoRtnojZQU4xgk8DGym+cK9ZsfUCrrQ27ivEHWjiMFIQLXmFpwYMHh8gO2yVaWcrImbPGtQa0Jqq/6WBny++2erz8Wqysc/NHoyFqcLBGtdPg1FCNKndA7qYJ7dJBssYvVxsfJxHuAYbqlZGjS2Avwzk3PN6L5Fxv+jYlNjxn2foOW6/2M0+OpO/RkeC8ud4Cg9zxClHYH7Jqctxa9Ov2aR5vp0ioqB/or0PHJ2ryFmgQPDOoikEU5SYdIVqLe3alZQtPEWVMppBA8NuX7vO+0f0+TX8GCbD/4lWbjd2hRriZjc    MIIQoQYJKoZIhvcNAQcCoIIQkjCCEI4CAQMxDzANBglghkgBZQMEAgEFADCBmQYLKoZIhvcNAQkQAQSggYkEgYYwgYMCAQEGBgQAj2cBATAxMA0GCWCGSAFlAwQCAQUABCCpFDfFtTNa/0J/xHn/2kbtSsgxY8dlFLM+pxX/xFmjXQIIPKhNHucZ/aQYDzIwMjEwMjI1MTQyODQzWjADAgEBAgYBd9mXi92hGzAZBggrBgEFBQcBAwQNMAswCQYHBACBl14BAaCCDF0wggXUMIIDvKADAgECAggufjE+QPD7ZDANBgkqhkiG9w0BAQsFADCBpzELMAkGA1UEBhMCSVQxGjAYBgNVBGEMEVZBVElULTAyNzgwNDgwOTY0MRwwGgYDVQQKDBNJbnRlc2kgR3JvdXAgUy5wLkEuMSkwJwYDVQQLDCBRdWFsaWZpZWQgVHJ1c3QgU2VydmljZSBQcm92aWRlcjEzMDEGA1UEAwwqSW50ZXNpIEdyb3VwIEVVIFF1YWxpZmllZCBUaW1lLVN0YW1wIENBIEcyMB4XDTIwMTIwOTA4NDc1NVoXDTMwMTIwNzA4NDc1NVowYzELMAkGA1UEBhMCSVQxHDAaBgNVBAoME0ludGVzaSBHcm91cCBTLnAuQS4xDzANBgNVBAUTBjIwMjAtNDElMCMGA1UEAwwcVGltZS1TdGFtcGluZyBBdXRob3JpdHkgVFNVMTCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAN8hGG1tZ4AjN1Vm6OwRhYL6gffiDlqjGdTiTXu0cTNRhqBDuBnos8a68KbMWpL+OIt7qMI3CzJrFp1Xs7wuprICa51CAAcauyBA2rI36NYs/c/lyZBmbgd2Eo8H6BzbyhNs/5gGQPrFmkPlhhnAzfGGCReFWspuACRJH4TjyOxYBd4borzZ8/Qx8cfz9dxbnxCFIPC1fcWh8uofseP44hQFxtkr58s2raCBRGpfRiimaw+gha9UyPaCCslq7HuHh7Xdeprhe4kjFeIOMRl1G8KS+LKn0wAjlYSkPVEZrEKOHGbCs1/54Mtd44Kcdvk61gjAPwbAJobMBAszPim/Xa0CAwEAAaOCAUUwggFBMB0GA1UdDgQWBBTiuXHX7ncX+dTn4eL+4fsUEt56sDAMBgNVHRMBAf8EAjAAMB8GA1UdIwQYMBaAFNNmy1p3EunsJ/EJcs6YsOc5ghQbMBgGCCsGAQUFBwEDBAwwCjAIBgYEAI5GAQEwZAYDVR0gBF0wWzAGBgQrTBAGMEcGDCsGAQQBgv5eAQEFATA3MDUGCCsGAQUFBwIBFilodHRwczovL3d3dy5pbnRlc2lncm91cC5jb20vZW4vZG9jdW1lbnRzLzAIBgYEAI9nAQEwSQYDVR0fBEIwQDA+oDygOoY4aHR0cDovL2NybC50aW1lNG1pbmQuY29tL0ludGVzaS9xdWFsaWZpZWR0aW1lc3RhbXBDQS5jcmwwDgYDVR0PAQH/BAQDAgeAMBYGA1UdJQEB/wQMMAoGCCsGAQUFBwMIMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQBmGI/24MkBWdWQUK5o7YVS/UWS5ucxTl9O0H19s29VK3sOaXyi90FT1txL6xiPln3hkpsquo754k8neFUar/R4NTriYaThZcvD61iFHKrgwXX1svZl3cTrUOhkZwjf6Ik9est1mnniLg9uZeGFq9OfOu+IZqUPBofk0gD+E7SydgjojHictkjAZhtwoLDyPZipDK8izOYnzNokPy3YANJ8V3fcuizZ5bizqeKO/c763yZgnTMhVfHpb5edOUW0EKeLtq4AVYip3vHQxGUUMjAgdUH+73TgV0xEQREriaztip1kkzHx7cTBm/8QZjI7QUc2UFw8lB/jjju2q8cwLOpyilx7rZ7wkzvz3Tn3BKgpKGuZ0oZK8EUHFFqiRMMzVuFCLOM680xuN9+vQh3zzeUCBWokhTjHuB1iVZJPHoYcK/JYSl7n11473Pn7iqORr7y8Cpzqy8wZpMzaYvLDQku89W7qIL9aOh+m3AhLr2iBYmG77dQj5GF6wa5JD30dMc8W1143FypWdhhmeq3N2hd6YJOKjQn2m4DCWSQClqPYUnMOQR5uGAPXceAiUkIfdoukpPN2yp2+tyC6w1aheMoHYUX81jGBYcK/VzZqGdmMFp2hku8gM5NAeFoCORJwE+mWiBk9eNfBgsricFE1EjAMdPlaFZV4AfDP8BCKIhciCjCCBoEwggRpoAMCAQICCFcWniJBILumMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMIGnMQswCQYDVQQGEwJJVDEaMBgGA1UEYQwRVkFUSVQtMDI3ODA0ODA5NjQxHDAaBgNVBAoME0ludGVzaSBHcm91cCBTLnAuQS4xKTAnBgNVBAsMIFF1YWxpZmllZCBUcnVzdCBTZXJ2aWNlIFByb3ZpZGVyMTMwMQYDVQQDDCpJbnRlc2kgR3JvdXAgRVUgUXVhbGlmaWVkIFRpbWUtU3RhbXAgQ0EgRzIwHhcNMTcxMTIzMTAyMjQwWhcNMzcxMTE4MTAyMjQwWjCBpzELMAkGA1UEBhMCSVQxGjAYBgNVBGEMEVZBVElULTAyNzgwNDgwOTY0MRwwGgYDVQQKDBNJbnRlc2kgR3JvdXAgUy5wLkEuMSkwJwYDVQQLDCBRdWFsaWZpZWQgVHJ1c3QgU2VydmljZSBQcm92aWRlcjEzMDEGA1UEAwwqSW50ZXNpIEdyb3VwIEVVIFF1YWxpZmllZCBUaW1lLVN0YW1wIENBIEcyMIICIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKCAgEAtP4tZyol+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/dUxtx9OtXg1ObzAgBY7A5d5cmRq4cEyUCtqEynjl6w0ExQb66YtoxggN5MIIDdQIBATCBtDCBpzELMAkGA1UEBhMCSVQxGjAYBgNVBGEMEVZBVElULTAyNzgwNDgwOTY0MRwwGgYDVQQKDBNJbnRlc2kgR3JvdXAgUy5wLkEuMSkwJwYDVQQLDCBRdWFsaWZpZWQgVHJ1c3QgU2VydmljZSBQcm92aWRlcjEzMDEGA1UEAwwqSW50ZXNpIEdyb3VwIEVVIFF1YWxpZmllZCBUaW1lLVN0YW1wIENBIEcyAggufjE+QPD7ZDANBglghkgBZQMEAgEFAKCCAZUwGgYJKoZIhvcNAQkDMQ0GCyqGSIb3DQEJEAEEMBwGCSqGSIb3DQEJBTEPFw0yMTAyMjUxNDI4NDNaMC0GCSqGSIb3DQEJNDEgMB4wDQYJYIZIAWUDBAIBBQChDQYJKoZIhvcNAQEBBQAwLwYJKoZIhvcNAQkEMSIEIC5JbpSEIdLs9+ae5MaB4/svWqsrWKO7zCWdmeSET3LUMIH4BgsqhkiG9w0BCRACLzGB6DCB5TCB4jCB3wQgk3bL0GWna3bmzNh7s+toY56g6WNCPHm+JfKHDBoNvhAwgbowga2kgaowgacxCzAJBgNVBAYTAklUMRowGAYDVQRhDBFWQVRJVC0wMjc4MDQ4MDk2NDEcMBoGA1UECgwTSW50ZXNpIEdyb3VwIFMucC5BLjEpMCcGA1UECwwgUXVhbGlmaWVkIFRydXN0IFNlcnZpY2UgUHJvdmlkZXIxMzAxBgNVBAMMKkludGVzaSBHcm91cCBFVSBRdWFsaWZpZWQgVGltZS1TdGFtcCBDQSBHMgIILn4xPkDw+2QwDQYJKoZIhvcNAQEBBQAEggEAdmDrKWZCQNHXbwhu8fhHzLuPJjJe1Dvx3J7A86vu8y0fKehsD8C82SroSCF2y+5tticWKFcSS3sRjWqmqsz6sDEO8gixRjfzKdVVA+b9s2m86PXGmiYfsFlhkGHN7ab4zSECS/16v99G8w+3WACIfuOcwGpWkbZsh8CJFKO9jxHin5j4VsKqmw6rVIVIt6mqAy4s/2ZSgxsHpyLs5PzXesFOpv9osWSzqyVjeRh3XwQr87akk85XOj7n6bLJMpqYaYFxhFLPmvl8lnYktFDa5sNpc6ktfDZKpeGLNQQXiTAXSjRT7VR+D2GE2HT5x48eaQGfLRsxAa1eBnokRSU7GA==


         k+nIcDqVVBtB2qKzgQdLse+mdW7MbEf2H71rYWyvYxA=     imHEt5ER8cUJIANUyvYMBstCAVEQNLmZGYEgGY/nYOI= fCt2ruOlpH+f6v85uF1wzTnhXozYXbfBQBuQ2+rgh+8YowN3ctCbDE6p5mRucO7mL+CLBYEclPvZTHUYQIBXic066RrfxjpPSdmKPExbsPbOZdV4DvslSehXWXnSiL7lWzCxqSEMHx4cdEKVPmaH6iD3dWTO0mc6lhk3p8ItTOMB2+bxOqiRyiCZ3P4sM/dy9313ZMxkxnkrgK55/0wgQ5DhpSOjbDrxS4qbP/eYTs2eWe9J92XxWll2nPBU9bKqoE94S4abD9htBIdTHY2ieXntdPpzbi715jgPWlfGtGBL6hXCz6Bem0eqD0XNdmgc8sK86KkbPM/fEi8leXk+hQ==   MIIFiTCCA3GgAwIBAgIIQa/ZEkXevmQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwgZExCzAJBgNVBAYTAlNFMSgwJgYDVQQKDB9TdmVuc2thIEhhbmRlbHNiYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMDc3ODYyMUMwQQYDVQQDDDpTdmVuc2thIEhhbmRlbHNiYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpIEN1c3RvbWVyIENBMyB2MSBmb3IgQmFua0lEMB4XDTIwMDgwOTIyMDAwMFoXDTI1MDgwOTIxNTk1OVowgc4xCzAJBgNVBAYTAlNFMSgwJgYDVQQKDB9TdmVuc2thIEhhbmRlbHNiYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpMREwDwYDVQQEDAhDYXJsc3NvbjESMBAGA1UEKgwJUm9sZiBHbGVuMRUwEwYDVQQFEwwxOTcwMDIxMjI3MzIxOjA4BgNVBCkMMSgyMDA4MTAgMTUuNTMpIFJvbGYgR2xlbiBDYXJsc3NvbiAtIE1vYmlsdCBCYW5rSUQxGzAZBgNVBAMMElJvbGYgR2xlbiBDYXJsc3NvbjCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBALUlfhkM5E3Bzs6DaGWCkaNw59/5x+XGntgn7c9CWVoF4HsdGOsy9EeCvzTFE+TlpsOYTfb+pJ19V/a7Vm8nHAU0qwcZCPNcN7RIRbEUDBKQ4EajlHgMuYsl44f3g8ES9ZzP1wYRXFCzbfS3ixgDPS69feirn8ZQzps64PPpakoA/YJQv+9lK/AP256S0KlquA0H/qNtBO7/PVa98Iyaxzkk3dn7V9WBbwExilaHpJaholfWeqVayR8xxlanpP7K/1aTDAgZORwp8XsyouXGzdrDkWC6MLKWwi5djkYBLzyeP/i+Aty1MIzhz6ftJh74awJVNaTmkOpHTsszNa2zP2sCAwEAAaOBpTCBojA7BggrBgEFBQcBAQQvMC0wKwYIKwYBBQUHMAGGH2h0dHA6Ly9vY3NwLnJldm9jYXRpb25zdGF0dXMuc2UwEwYDVR0gBAwwCjAIBgYqhXBOAQUwDgYDVR0PAQH/BAQDAgZAMB8GA1UdIwQYMBaAFBz16IYO+U5U60Jf6gxvA2hkVf6IMB0GA1UdDgQWBBSp8EXL80ZOm73lguoiViLcmrL5jDANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEARC2zqgHQVxfc+ITzs7hb3hfsGe1gJYW5w/i5D9qCLFPyuAd2MbhMd+JDzKSJshZ3KEXUmS7krFt58FfdUvVgr3z2Zq9HIpaK0uSQciSY9eDEitXdmJskggZQAZAnc42x9mnlf2lbT8fTmr54+8T4S5ZFuEHpB2oNYoelrsRXpd2h1P4S/ZvTp3VrL7AEGyLjlfxlw/QXz2hgwHaJVaZghau0uxG02mn/YbtnmGY0xVc+JJDMpWe+arOBKN0/BV7m3GDFP5mCT91YhcP0vgnQBcevVEoadakbEXmgkcJyu2QB9Mipg4MtO/dZeo4qgllcjKr10P+1p5H7YPRSmWTWxhHw+OgW0j+7Xd0sIJ8XOsFIAsrxUyHonnqYuDK/cyB+It/0qkMDAQOCZL7ZmytLHixk84eij/y21HF9qlO131TS6a+H5pzLPl2MsIjkhkjRrzMsOlkmYgCGhi3vy6ohyhvkbifxyX7B6wY04l0gV8Jae0N9Wjz+qBn8Sny+tsreyfklTZrf3t5uqkLZfRy/7tKvfFtb6uNQ52bysdNy0NS1HaHa5r0uIOATYw+8V+SsUL7vc3445LaaCSCEBsLsYvDj6cQFjNysRKPpvuk84OhuB9Ut/H59SXrZScQNoYQ9Ioybgu8wPV+tU75XPaGSrNutubRh/V9EUwooqp8zaUc= 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==   RGVrbGFyYXRpb24gb2NoIHNhbXR5Y2tlCgpNZWQgbWluIHNpZ25hdHVyIGFjY2VwdGVyYXIgamFnIGlubmVow6VsbGV0IG9jaCBhbGxhIGRhdHVtIGkgZsO2bGphbmRlIGRva3VtZW50LCBpZGVudGlmaWVyYWRlIGdlbm9tIHRpbGxow7ZyYW5kZSBkb2t1bWVudG55Y2tsYXIgb2NoIGtyeXB0b2dyYWZpc2thIGhhc2h2w6RyZGVuLgoKSmFnIGFjY2VwdGVyYXIsIGF0dCBtaXR0IGZ1bGxzdMOkbmRpZ2EgbmFtbiwgbWluIGFrdHVlbGxhIElQLWFkcmVzcyBvY2ggbWl0dCBvZmZlbnRsaWdhIGNlcnRpZmlrYXQgc3BhcmFzIG9jaCBsYWdyYXMgZGlnaXRhbHQsIG1lZCDDpG5kYW3DpWxldCBhdHQgYmV2aXNhIHNpZ25hdHVyZW5zIMOka3RoZXQuCkluZm9ybWF0aW9uZW4ga29tbWVyIGF0dCBiYWthcyBpbiBpIHNpZ25hdHVyZW4gb2NoIGtvbW1lciBzw6VsZWRlcyB2YXJhIHRpbGxnw6RuZ2xpZyBmw7ZyIGFsbGEgc29tIGhhciB0aWxsZ8OlbmcgdGlsbCBkZXQgc2lnbmVyYWRlIG1hdGVyaWFsZXQuCgpWaWRhcmUsIG1lZCBtaW4gc2lnbmF0dXIgYWNjZXB0ZXJhciBqYWcgRVVMQS1hdnRhbGV0IChFbmQgVXNlciBMaWNlbnNlIEFncmVlbWVudCkgaSBrcmFmdCB2aWQgYW52w6RuZG5pbmcgYXYgUGVubmVvIERpZ2l0YWwgU2lnbmF0dXItUGxhdHRmb3JtOiBodHRwczovL3Blbm5lby5jb20vZXVsYQpEb2t1bWVudCB1bmRlciBzaWduZXJpbmcKCgrDhXJzcmVkb3Zpc25pbmcgMjAyMDEyMzEgSVQgS29tbXVuZXIgaSBTa8OlbmUgQWt0aWVib2xhZwoKSmFnIHNpZ25lcmFyIGRva3VtZW50ZXQgIsOFcnNyZWRvdmlzbmluZyAyMDIwMTIzMSBJVCBLb21tdW5lciBpIFNrw6VuZSBBa3RpZWJvbGFnIiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgLSDDhSBpdCBrb21tdW5lciBpIHNrw6VuZSBha3RpZWJvbGFncyB2w6RnbmFyIHNvbSBzdHlyZWxzZWxlZGFtb3QKICAgIApEb2t1bWVudG55Y2tlbDogMlgyQlQtMkE3WUwtWVNOREotNThaRlgtNUk1ODctWDVUWkcKCkRldCBrcnlwdG9ncmFmaXNrYSBTSEEtMjU2IGhhc2h2w6RyZGV0IGbDtnIgZG9rdW1lbnRldDogYmIwMDNiN2UwMWY5ZjcyZGY3N2YzM2ZmZjJiZWEzZjc5OGY2OGM2ZTgyMWY2YTQ1NDI2MzE1OWMwZGFkNDE1MgoKVXR0YWxhbmRlIGZyw6VuIGbDtnJldGFnc2xlZG5pbmdlbgoKSmFnIHNpZ25lcmFyIGRva3VtZW50ZXQgIlV0dGFsYW5kZSBmcsOlbiBmw7ZyZXRhZ3NsZWRuaW5nZW4iICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAtIMOFIGl0IGtvbW11bmVyIGkgc2vDpW5lIGFrdGllYm9sYWdzIHbDpGduYXIgc29tIHN0eXJlbHNlbGVkYW1vdAogICAgCkRva3VtZW50bnlja2VsOiBGQVZHNi1CNEFWUy1aSEVaQS1VRUNQVC1LWkRCSi1IWVdLNwoKRGV0IGtyeXB0b2dyYWZpc2thIFNIQS0yNTYgaGFzaHbDpHJkZXQgZsO2ciBkb2t1bWVudGV0OiBlMDM1ZmEwMDkxNGQ3Njk1NzgyZmI1MjFjYmJkYjgzMDJjZjJmNTFhZDZhYWVhNzRiYjFlNmQxNzRmZDM0ZjU0Cg== eyJzaWduaW5nUmVxdWVzdElkIjoiODIzMjY5MiIsImRvY3VtZW50X2RpZ2VzdHMiOiJbe1wia2V5XCI6XCIyWDJCVC0yQTdZTC1ZU05ESi01OFpGWC01STU4Ny1YNVRaR1wiLFwiZGlnZXN0XCI6XCJiYjAwM2I3ZTAxZjlmNzJkZjc3ZjMzZmZmMmJlYTNmNzk4ZjY4YzZlODIxZjZhNDU0MjYzMTU5YzBkYWQ0MTUyXCIsXCJhbGdvcml0aG1cIjpcInNoYS0yNTZcIn0se1wia2V5XCI6XCJGQVZHNi1CNEFWUy1aSEVaQS1VRUNQVC1LWkRCSi1IWVdLN1wiLFwiZGlnZXN0XCI6XCJlMDM1ZmEwMDkxNGQ3Njk1NzgyZmI1MjFjYmJkYjgzMDJjZjJmNTFhZDZhYWVhNzRiYjFlNmQxNzRmZDM0ZjU0XCIsXCJhbGdvcml0aG1cIjpcInNoYS0yNTZcIn1dIn0=  Y249UGVubmVvIEFwUyxuYW1lPVBlbm5lbyxzZXJpYWxOdW1iZXI9NTE2NDEwNTIzMCxvPVN3ZWRiYW5rIEFCIChwdWJsKSxjPVNF DkSTKW+OX6FWhbRDFPYjFaGAyKw= UGVubmVv  Signing Ny4yMS4w   SU9T MTQuMQ== yBwFkZ3LBM5/nB/ph79cT7ixe+U= 0 cs1   CertificatePolicies 1.2.752.78.1.5 pw auto-start-token       MIIHrAoBAKCCB6UwggehBgkrBgEFBQcwAQEEggeSMIIHjjCCATehgY8wgYwxCzAJBgNVBAYTAlNFMSgwJgYDVQQKDB9TdmVuc2thIEhhbmRlbHNiYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMDc3ODYyMT4wPAYDVQQDDDVIYW5kZWxzYmFua2VuIEN1c3RvbWVyIENBMyB2MSBmb3IgQmFua0lEIE9DU1AgU2lnbmluZxgPMjAyMTAyMjQxNTMwMjJaMFwwWjBBMAkGBSsOAwIaBQAEFFVE5C58uLPfICg573gLrEDjzXckBBQc9eiGDvlOVOtCX+oMbwNoZFX+iAIIQa/ZEkXevmSAABgPMjAyMTAyMjQxNTMwMjJaoQIwAKE0MDIwMAYJKwYBBQUHMAECAQH/BCC9Ca4XRszCOw+1k+FVSM5/hlweguWLbCuQNYC3ePjvFDANBgkqhkiG9w0BAQUFAAOCAQEAWk4b2Rw+uBcmh/rGl6ZCNSOptCGfFO3e8mIGMOG9/0hyVRA4/hMFEthcs33AXu5aQacdXrV23xM0tL8LJYS84Ufp6jhAO73xHTCJ7S64XAN7Rasz++bc+NtR2wpeI1h/EsaJprecIRYNjkwVq07Injx0WEH0l1FcSHwoOApC4IppJGyCzYUNW1GXy243G2TDFPPBGrpG8JFomco4d2f9VWOm6KKBEICS8SSQwLwMreJgZTQSF1X3NWSHNZhKp1WNA+kT7OoF9mSrt5Q1k+tUhO9COUX+iJ1F2RfrE/pVLkSrRrihUtcDng8vG4jHuEeqVBlXDoSFJZBjA/QeCGm+O6CCBTswggU3MIIFMzCCAxugAwIBAgIINp3uz62f3v0wDQYJKoZIhvcNAQELBQAwgZExCzAJBgNVBAYTAlNFMSgwJgYDVQQKDB9TdmVuc2thIEhhbmRlbHNiYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMDc3ODYyMUMwQQYDVQQDDDpTdmVuc2thIEhhbmRlbHNiYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpIEN1c3RvbWVyIENBMyB2MSBmb3IgQmFua0lEMB4XDTIwMTEwODIzMDAwMFoXDTIxMDUwOTIxNTk1OVowgYwxCzAJBgNVBAYTAlNFMSgwJgYDVQQKDB9TdmVuc2thIEhhbmRlbHNiYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMDc3ODYyMT4wPAYDVQQDDDVIYW5kZWxzYmFua2VuIEN1c3RvbWVyIENBMyB2MSBmb3IgQmFua0lEIE9DU1AgU2lnbmluZzCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAK+MVRRfypDstDqpMnTn1o82sxZgNqwUyoOc1PsuuqJcuMw7yAVxzAbP7+qso1ypzqBeqcWfeh0anEYZHqEETUrB2citp6QjhssufvHMPi6Lasq/+OCsuLC3M3ISzBdpdLUpVNesu5WAO7n0GidWDqVL47lXB3NnCX9YjXv8wjcZLMlbyHq2fj09iyaX5cgsb7IDsri/I0mqkoWpDe5wwOk7ekaMf9n+80/i4khl+Bp5rRGTWxyb4z3efsm7oOpVt0/wONORozg28ALXe9P32Iiw7fL4bkXoM+GKskkoP20kCXF1ltTYV+Yc7z0nmml+0H1nyNxp/cxqmjKCl0wKJdMCAwEAAaOBkTCBjjATBgNVHSAEDDAKMAgGBiqFcE4BATAWBgNVHSUBAf8EDDAKBggrBgEFBQcDCTAOBgNVHQ8BAf8EBAMCBkAwDwYJKwYBBQUHMAEFBAIFADAfBgNVHSMEGDAWgBQc9eiGDvlOVOtCX+oMbwNoZFX+iDAdBgNVHQ4EFgQU7HvPEwQRqsv6oq6kZ2KxSxpkTa8wDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBAGWoplcjkhtGO7OXB6RS5memO/9D2HuGzZ2FQQq8DzbaW/9JQ2YVA9fYeyREVvuZytstXXG1mT412io/rxAGeD3DCmz+15w3Gax07RAckgBag1ACVPkK6T1d1hOcQ/BOtoSY8oon4i5koXWgjnx9eyrK3m/WRImgrEPR2S7Kxy98pTrsqh2ckwpDQflR/jMdJu1NAgfnFGPW4aDpEAcUf8/SYc2cOlzsKc3ZaOFqxb72hDNsOwKKYi9eKrSzX1yvr/0TW+bZd4PRiv235XbZMJbHI1YqIPpefneeC5FbpZm1RxqUSu+OXjYECwE/ZAIepgEZlrCQAXauKHAD/9nCS5/37AAPHWaV6VR9662QLhAOdUVcfykj8ue6gnUlHwoRtnojZQU4xgk8DGym+cK9ZsfUCrrQ27ivEHWjiMFIQLXmFpwYMHh8gO2yVaWcrImbPGtQa0Jqq/6WBny++2erz8Wqysc/NHoyFqcLBGtdPg1FCNKndA7qYJ7dJBssYvVxsfJxHuAYbqlZGjS2Avwzk3PN6L5Fxv+jYlNjxn2foOW6/2M0+OpO/RkeC8ud4Cg9zxClHYH7Jqctxa9Ov2aR5vp0ioqB/or0PHJ2ryFmgQPDOoikEU5SYdIVqLe3alZQtPEWVMppBA8NuX7vO+0f0+TX8GCbD/4lWbjd2hRriZjc    MIIJiAYJKoZIhvcNAQcCoIIJeTCCCXUCAQMxDTALBglghkgBZQMEAgEwgeYGCyqGSIb3DQEJEAEEoIHWBIHTMIHQAgEBBgkrBgEEAaAyAR8wMTANBglghkgBZQMEAgEFAAQg5ukAbtUulOixebY0pd96EBGs9NTlFA8LP1raYz1kQAQCEAnBhlyd1TgY3X8ibfLsEysYDzIwMjEwMjI0MTUzMDIzWjADAgEBoGWkYzBhMTUwMwYDVQQDDCxHbG9iYWxzaWduIFRTQSBmb3IgQUFUTCBvbiBEU1MgLSBTSEEzODQgLSBHNTEbMBkGA1UECgwSR01PIEdsb2JhbFNpZ24gTHRkMQswCQYDVQQGEwJHQqCCBdQwggXQMIIDuKADAgECAgwWN64d5/DxVMeQ3qAwDQYJKoZIhvcNAQEMBQAwVzELMAkGA1UEBhMCQkUxGTAXBgNVBAoTEEdsb2JhbFNpZ24gbnYtc2ExLTArBgNVBAMTJEdsb2JhbFNpZ24gQ0EgZm9yIEFBVEwgLSBTSEEzODQgLSBHNDAeFw0xOTEwMjQwMDAwMDBaFw0zMTAxMjEwMDAwMDBaMGExNTAzBgNVBAMMLEdsb2JhbHNpZ24gVFNBIGZvciBBQVRMIG9uIERTUyAtIFNIQTM4NCAtIEc1MRswGQYDVQQKDBJHTU8gR2xvYmFsU2lnbiBMdGQxCzAJBgNVBAYTAkdCMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAiGU5JkJk/FZhkhRFMG5v33W9Z8miJhUbhsT/EohuMdJNjyib8zAIcGm6CIvjzsyRgRqVkBsV02SedyKxiw8ugDVoOh1HLOUQtj7U1eMBKkk7ANzgF6kB/jnvR3TQUCQ8ij3pzRYuTF4R2gJrGuGwOrqhgFeedfCCtvLJ45VGslfk3as8DTKrHAwbaWX8ypA6tbYhIHfEbmXoO+skOTJJIbLHFcAF294rhsiStHiE5cYhwGyv9AJBy14WfpeVxG//itzmm1UhPJDHO/mQx4XjHYQhjJzrsCHj8auPlZc2xaH6nykzxcSjP9Cly8Vpi4A7mqj4MwDgjdlcGx6aHz7PmQIDAQABo4IBkDCCAYwwDgYDVR0PAQH/BAQDAgeAMEwGA1UdIARFMEMwQQYJKwYBBAGgMgEfMDQwMgYIKwYBBQUHAgEWJmh0dHBzOi8vd3d3Lmdsb2JhbHNpZ24uY29tL3JlcG9zaXRvcnkvMAkGA1UdEwQCMAAwFgYDVR0lAQH/BAwwCgYIKwYBBQUHAwgwPgYDVR0fBDcwNTAzoDGgL4YtaHR0cDovL2NybC5nbG9iYWxzaWduLmNvbS9jYS9nc2FhdGxzaGEyZzQuY3JsMIGIBggrBgEFBQcBAQR8MHowQAYIKwYBBQUHMAKGNGh0dHA6Ly9zZWN1cmUuZ2xvYmFsc2lnbi5jb20vY2FjZXJ0L2dzYWF0bHNoYTJnNC5jcnQwNgYIKwYBBQUHMAGGKmh0dHA6Ly9vY3NwLmdsb2JhbHNpZ24uY29tL2NhL2dzYWF0bHNoYTJnNDAfBgNVHSMEGDAWgBSJ73Vxel9HG5cj3JBKy//AJjYI1TAdBgNVHQ4EFgQUTUd7PRZxipnjEu+LBr45tr3YTsowDQYJKoZIhvcNAQEMBQADggIBADZyrBEWMI9YfGIh94iCV2o5e2/4NE4tyofIQd2sX8GUuHKCyvAWCnjinGj0nd6cBBYBqOjtewuM0mTMp5hc2lojgwvAF2mbFKrZ1UAReZ9X8B1mAatfB3Eri3g3H1P5/bKJg9+uU43egJMlwXR0vtdgrmBHXDHj7m+e//CO4rpFbrO6jXc2SCzqmiEVgsgujtT8+7bEdKOHzYCFweNF891wKZnQmSouj2hdkjp1FF0wdqeYWrFMRB0qXrBBsgr9lsDk9M1wgRMzKhcKks+TZg7shqXYHAdgY6Whou60Z2UBhugOvYhkmHeZDeV1wpQ8Y0MZFNpZilxntzVtt+mP/WiU9oIQcLbcAG+FKUsPwVhHAs5ZHWg0F+vscGTsVrfw28zhhEFQHQrwz3twgobUx+zGRBdcxpWnvX2ygcKcKNM6ddjOWf3cyWB/FfI9ky0paMCQ0/kVfuSqT1zowlLsMxLYyrcTwBRQFOt5BLfoBvd0InlCFnvjVkzUH1O6VGUpyve/CAqeBGeobEoCWZVMuAsBg4V2/CROfH6FaGckjfWpWzy5I4542dz1x8nm1CjSMfKun6EclJbnAASUNiek6jbX2VtA5iPBshBdzQnW9XHSm/9kShON4Pgl/CCep2RBLdCgC3NVnNeLZgNFBUuEOKaq9PCHdJ1MVqPZQy2+A882MYICnjCCApoCAQEwZzBXMQswCQYDVQQGEwJCRTEZMBcGA1UEChMQR2xvYmFsU2lnbiBudi1zYTEtMCsGA1UEAxMkR2xvYmFsU2lnbiBDQSBmb3IgQUFUTCAtIFNIQTM4NCAtIEc0AgwWN64d5/DxVMeQ3qAwCwYJYIZIAWUDBAIBoIIBCjAaBgkqhkiG9w0BCQMxDQYLKoZIhvcNAQkQAQQwHAYJKoZIhvcNAQkFMQ8XDTIxMDIyNDE1MzAyM1owLwYJKoZIhvcNAQkEMSIEIL709ZxXSFZf3ukMp89F8p2MJ6aQFJbKC3CYa0RWZm3eMIGcBgsqhkiG9w0BCRACDDGBjDCBiTCBhjCBgwQUF/g0YFw91Hy8g4uKsz6E2vHxwbUwazBbpFkwVzELMAkGA1UEBhMCQkUxGTAXBgNVBAoTEEdsb2JhbFNpZ24gbnYtc2ExLTArBgNVBAMTJEdsb2JhbFNpZ24gQ0EgZm9yIEFBVEwgLSBTSEEzODQgLSBHNAIMFjeuHefw8VTHkN6gMA0GCSqGSIb3DQEBCwUABIIBADUN75NNPdC4NeioH+1jdXIrK1PHFZKVkDXMdTCKAX2X/nq9jcqRnFqKhHhaJatxrczrnqAE2AmySwlOBmQj5msCkDfDlttw/LADUFB06hwyEBvW/mxwzbGe2LE+pNWVKnaw1LaE9PbpJn1GL9waKwLMir45XgrbgOOv61z9qS2bHdq0e6iI+u/qSO3kHIaufJS4aHWLebU+tOAiaeEb4YxD1iAGR9X5Y2suX/vFNFwH2jagD5/evDLdo0HzTN8k8y9o4CwrGF4FIwtArD5ewNg6ET/2g+iKaSyYmrw19nNJKTbvOzwaJFDfPs343PLeRjzS4NtLnW0j0EnnW+BLJFU=


         JUzKptemILJor/ZLwj6mn0VuVhOnVltNuIO0AM0PVvk=     EuRifllieH2G88BE1Wg1fff/ufxXM4bsewUI/51nvVo= BtN0vPZgcA4NIq1VstkMBuFKDhT0X/kODNfpe2kafGH0KUlfqpwzSEwOvOkO/X+dNTB3p4icBEBRbT9KBwv5FRsNvB+R3bItzVkDqMcotw1rfZwoTw7jMFaRxtkHntbdnwT22zaPEgZmCAi08p8XiXKOQK84q8DOaTBfyvixd+xi0RjkaDZQj3erBK0OJ/I4jn4zHwr/QkehK1azeWXtFo92Wco1lg/3rtD9LbuSBsrlaG2ujPBN1dXi7oqeipkN58EzLT/DDxv3s2i6wz3qIh1lXQDiIYJsAc45aVR5X8GUpD8qaWcANGJgsquRTNURwvP7bOcEpiReSQFJ3wJlLA==   MIIFTjCCAzagAwIBAgIIPkrY/YvIPWEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwbTELMAkGA1UEBhMCU0UxGzAZBgNVBAoMElN3ZWRiYW5rIEFCIChwdWJsKTETMBEGA1UEBRMKNTAyMDE3Nzc1MzEsMCoGA1UEAwwjU3dlZGJhbmsgQ3VzdG9tZXIgQ0EzIHYxIGZvciBCYW5rSUQwHhcNMTkxMjIxMjMwMDAwWhcNMjIxMjIyMjI1OTU5WjCBuDELMAkGA1UEBhMCU0UxGzAZBgNVBAoMElN3ZWRiYW5rIEFCIChwdWJsKTESMBAGA1UEBAwJSk9IQU5TU09OMQ4wDAYDVQQqDAVUT01NWTEVMBMGA1UEBRMMMTk0ODAxMDQzNjMxMTcwNQYDVQQpDC4oMTkxMjIyIDE4LjA0KSBUT01NWSBKT0hBTlNTT04gLSBNb2JpbHQgQmFua0lEMRgwFgYDVQQDDA9UT01NWSBKT0hBTlNTT04wggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQCvCqtm6nCATtLqf7H2iThgpuAGxpixKzFtbLcRXInAtEXIwuRaQ3c5r1k174b7EAeYX7Jj/3GnaxgUVmryQ1TBuOvCcfpcs6rUYyEvxFo/My/Wm2PywMJWdGTeAxiwk4citW+nTUEkCvZfBgVC9kD8Fm48HMpKMzQO9Yau4/4Mu68hz43L7XKRp/8i3aUGI2lE+wMdpisecwaPkRxSsNv5kynCZvEhTLPLobQTXcZqWQr2NM27LDoAr1gMApAYp4PbUI7pK8qTE+N2Mr68Up4Hr5WRj4qln4EEhlWTuh6hNjIXEf8AMs0tzGpHbYtNELR8hHi28jTOYCKJnMcCgl0hAgMBAAGjgaUwgaIwOwYIKwYBBQUHAQEELzAtMCsGCCsGAQUFBzABhh9odHRwOi8vb2NzcC5yZXZvY2F0aW9uc3RhdHVzLnNlMBMGA1UdIAQMMAowCAYGKoVwTgEFMA4GA1UdDwEB/wQEAwIGQDAfBgNVHSMEGDAWgBR3pAjWrr10I/gDw9fZXmj4IG3CMjAdBgNVHQ4EFgQUuy0CQ5+Rki8kyyRw7KsbPwFaYxAwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBAAAqFALcVrmdIbfMzbLZCfrR14TKxwjfA9G0b5JU+8TAJ8OvhhyoXGt3VCCI4LDrvEQrYfyrRrFheAd84GAQNmOTpjIb5KYD2Rdp8cc39Jd58Cf3vUd2GT2soGdpYsQziomfDlVDkLq5feFq85EJnhkIq1Q1Tc4540q7ArLiFjy+QDkkcNQI+b7EVHiHnEB+ExYQJlAMmeHF/68+3yMo2zgy7iVIb77m5uBotMEbe3u7YKpBl3ChhRjSB9ojAW3bixCUJ9KaPumS6bETV+gv5iHfhW7S/j8IlF+OgVws0JAM7ASON7dJjr9VunufV4TVDOxqozsq0/ZTvLyXIg7D/dFNyEKVe/jP/oXFoyQczeZSauQQuP6m0Jmn6ggXqrQFxYXhoZFqKKbqM3HWkp4AWUfxXw0vgTF5WZp/0A58zFIu19DYcLhCk8FDfo9xx0e1h0ICY0GSuNwR8IQ8mwioONa8P2HclbYp2EjzckeM2HPwHS2rDSne2BVRhd5bUgFW2wH0Som6s2agYcrCJBZ5dCB3xLJny9/SnhLMvh9bFKTDr/U4kbUucdpyU5LZGLnM4q7vxqaQbD+qxDDg4aETzCY7ZrmdFdezgdh1AMuwQOW2Ok0agTiseSa/Jn5W5+LWGjVPNZwkwcYpKXfm6NEyjMc5U+Ie20kbbNSvK3O+AsM/ 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   RGVrbGFyYXRpb24gb2NoIHNhbXR5Y2tlCgpNZWQgbWluIHNpZ25hdHVyIGFjY2VwdGVyYXIgamFnIGlubmVow6VsbGV0IG9jaCBhbGxhIGRhdHVtIGkgZsO2bGphbmRlIGRva3VtZW50LCBpZGVudGlmaWVyYWRlIGdlbm9tIHRpbGxow7ZyYW5kZSBkb2t1bWVudG55Y2tsYXIgb2NoIGtyeXB0b2dyYWZpc2thIGhhc2h2w6RyZGVuLgoKSmFnIGFjY2VwdGVyYXIsIGF0dCBtaXR0IGZ1bGxzdMOkbmRpZ2EgbmFtbiwgbWluIGFrdHVlbGxhIElQLWFkcmVzcyBvY2ggbWl0dCBvZmZlbnRsaWdhIGNlcnRpZmlrYXQgc3BhcmFzIG9jaCBsYWdyYXMgZGlnaXRhbHQsIG1lZCDDpG5kYW3DpWxldCBhdHQgYmV2aXNhIHNpZ25hdHVyZW5zIMOka3RoZXQuCkluZm9ybWF0aW9uZW4ga29tbWVyIGF0dCBiYWthcyBpbiBpIHNpZ25hdHVyZW4gb2NoIGtvbW1lciBzw6VsZWRlcyB2YXJhIHRpbGxnw6RuZ2xpZyBmw7ZyIGFsbGEgc29tIGhhciB0aWxsZ8OlbmcgdGlsbCBkZXQgc2lnbmVyYWRlIG1hdGVyaWFsZXQuCgpWaWRhcmUsIG1lZCBtaW4gc2lnbmF0dXIgYWNjZXB0ZXJhciBqYWcgRVVMQS1hdnRhbGV0IChFbmQgVXNlciBMaWNlbnNlIEFncmVlbWVudCkgaSBrcmFmdCB2aWQgYW52w6RuZG5pbmcgYXYgUGVubmVvIERpZ2l0YWwgU2lnbmF0dXItUGxhdHRmb3JtOiBodHRwczovL3Blbm5lby5jb20vZXVsYQpEb2t1bWVudCB1bmRlciBzaWduZXJpbmcKCgrDhXJzcmVkb3Zpc25pbmcgMjAyMDEyMzEgSVQgS29tbXVuZXIgaSBTa8OlbmUgQWt0aWVib2xhZwoKSmFnIHNpZ25lcmFyIGRva3VtZW50ZXQgIsOFcnNyZWRvdmlzbmluZyAyMDIwMTIzMSBJVCBLb21tdW5lciBpIFNrw6VuZSBBa3RpZWJvbGFnIiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgLSDDhSBpdCBrb21tdW5lciBpIHNrw6VuZSBha3RpZWJvbGFncyB2w6RnbmFyIHNvbSBzdHlyZWxzZWxlZGFtb3QKICAgIApEb2t1bWVudG55Y2tlbDogMlgyQlQtMkE3WUwtWVNOREotNThaRlgtNUk1ODctWDVUWkcKCkRldCBrcnlwdG9ncmFmaXNrYSBTSEEtMjU2IGhhc2h2w6RyZGV0IGbDtnIgZG9rdW1lbnRldDogYmIwMDNiN2UwMWY5ZjcyZGY3N2YzM2ZmZjJiZWEzZjc5OGY2OGM2ZTgyMWY2YTQ1NDI2MzE1OWMwZGFkNDE1MgoKVXR0YWxhbmRlIGZyw6VuIGbDtnJldGFnc2xlZG5pbmdlbgoKSmFnIHNpZ25lcmFyIGRva3VtZW50ZXQgIlV0dGFsYW5kZSBmcsOlbiBmw7ZyZXRhZ3NsZWRuaW5nZW4iICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAtIMOFIGl0IGtvbW11bmVyIGkgc2vDpW5lIGFrdGllYm9sYWdzIHbDpGduYXIgc29tIHN0eXJlbHNlbGVkYW1vdAogICAgCkRva3VtZW50bnlja2VsOiBGQVZHNi1CNEFWUy1aSEVaQS1VRUNQVC1LWkRCSi1IWVdLNwoKRGV0IGtyeXB0b2dyYWZpc2thIFNIQS0yNTYgaGFzaHbDpHJkZXQgZsO2ciBkb2t1bWVudGV0OiBlMDM1ZmEwMDkxNGQ3Njk1NzgyZmI1MjFjYmJkYjgzMDJjZjJmNTFhZDZhYWVhNzRiYjFlNmQxNzRmZDM0ZjU0Cg== eyJzaWduaW5nUmVxdWVzdElkIjoiODIzMjY5MSIsImRvY3VtZW50X2RpZ2VzdHMiOiJbe1wia2V5XCI6XCIyWDJCVC0yQTdZTC1ZU05ESi01OFpGWC01STU4Ny1YNVRaR1wiLFwiZGlnZXN0XCI6XCJiYjAwM2I3ZTAxZjlmNzJkZjc3ZjMzZmZmMmJlYTNmNzk4ZjY4YzZlODIxZjZhNDU0MjYzMTU5YzBkYWQ0MTUyXCIsXCJhbGdvcml0aG1cIjpcInNoYS0yNTZcIn0se1wia2V5XCI6XCJGQVZHNi1CNEFWUy1aSEVaQS1VRUNQVC1LWkRCSi1IWVdLN1wiLFwiZGlnZXN0XCI6XCJlMDM1ZmEwMDkxNGQ3Njk1NzgyZmI1MjFjYmJkYjgzMDJjZjJmNTFhZDZhYWVhNzRiYjFlNmQxNzRmZDM0ZjU0XCIsXCJhbGdvcml0aG1cIjpcInNoYS0yNTZcIn1dIn0=  Y249UGVubmVvIEFwUyxuYW1lPVBlbm5lbyxzZXJpYWxOdW1iZXI9NTE2NDEwNTIzMCxvPVN3ZWRiYW5rIEFCIChwdWJsKSxjPVNF teIcr6FPROyw8RArdh5mCGBYcpc= UGVubmVv  Signing Ny4yMS4w   SU9T MTQuNA== M+Rc0MdC5Dsr2j9KR20sOgutwoU= 0 cs1   CertificatePolicies 1.2.752.78.1.5 pw auto-start-token       MIIHYAoBAKCCB1kwggdVBgkrBgEFBQcwAQEEggdGMIIHQjCCASOhfDB6MQswCQYDVQQGEwJTRTEbMBkGA1UECgwSU3dlZGJhbmsgQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMTc3NzUzMTkwNwYDVQQDDDBTd2VkYmFuayBDdXN0b21lciBDQTMgdjEgZm9yIEJhbmtJRCBPQ1NQIFNpZ25pbmcYDzIwMjEwMjIyMTc1MzIxWjBcMFowQTAJBgUrDgMCGgUABBTaHcRc6oZJylJO+e3rt+UyJtpuqAQUd6QI1q69dCP4A8PX2V5o+CBtwjICCD5K2P2LyD1hgAAYDzIwMjEwMjIyMTc1MzIxWqECMAChNDAyMDAGCSsGAQUFBzABAgEB/wQgMmN2Z/44DkYkAE0IxQit5NLRJt0Y+xqmYRbcbGZztAAwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADggEBAITlSXj/IvHbcx4qUfJbTL82BC9WW3+vffvX7JS+pJ6nLXsBKcI6sZ0YiRt7p2AhouKdHcYRH06iHqm/gN4XGw/HhN8y++oOFe7oKXnHHY1j8eIbXesat/ib0eTc+9MzP5f6Fg5/nEuFGqs+SH9Q7ISo+ggZrWT6zh+26MQdFGt0TT7V8BteySo+fEvcQgxrhH2UUL/raHe3EyGVwo9e8kcUl66GF6i0nsZf/Phsua8uTFljoyC6a8UkVzLySXiRudnFBRR34d+IMTid9VmYYLoRTTOSsYZGaz7MX3oZamiPlMfJAOkTQcmUIsvh7elZeGt1nrAjeRz81GwmSvXcaHWgggUDMIIE/zCCBPswggLjoAMCAQICCBZpHv6ANUPAMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMG0xCzAJBgNVBAYTAlNFMRswGQYDVQQKDBJTd2VkYmFuayBBQiAocHVibCkxEzARBgNVBAUTCjUwMjAxNzc3NTMxLDAqBgNVBAMMI1N3ZWRiYW5rIEN1c3RvbWVyIENBMyB2MSBmb3IgQmFua0lEMB4XDTIwMTEwODIzMDAwMFoXDTIxMDUwOTIxNTk1OVowejELMAkGA1UEBhMCU0UxGzAZBgNVBAoMElN3ZWRiYW5rIEFCIChwdWJsKTETMBEGA1UEBRMKNTAyMDE3Nzc1MzE5MDcGA1UEAwwwU3dlZGJhbmsgQ3VzdG9tZXIgQ0EzIHYxIGZvciBCYW5rSUQgT0NTUCBTaWduaW5nMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAzybUobr4cx7S9AGWBzf+Uw6IMBSwp/P9EXxC0eS1Qo0Q3aQLZH79sWWFg2HDb+Edii6HPiwqkZ3x0BjeDjk2KlAx40W/LWnmLu1Gwbu7/ptiRT3IyEYM20jlEjcicZp1p9Y5RPoO9cE5m6YObhgN3PELmjEs9rgiPJJ2hf6Swy4XTsv1ZABbRmXbFSefFHTWEm7mO9dPO4JgOD5JCr3DEyUPIABiot8eWOOck3w1lKYDLOR25RR8gAJHGNZ0V0UKWTWE0zIiylOqG/9DCUwGDCrhxWB3GIHlUDCvq0jL6ngUSrlo4JukMBR9tdJOrzRZSSrEyDr4B08P3uaw2+OXcQIDAQABo4GRMIGOMBMGA1UdIAQMMAowCAYGKoVwTgEBMBYGA1UdJQEB/wQMMAoGCCsGAQUFBwMJMA4GA1UdDwEB/wQEAwIGQDAPBgkrBgEFBQcwAQUEAgUAMB8GA1UdIwQYMBaAFHekCNauvXQj+APD19leaPggbcIyMB0GA1UdDgQWBBQlxA1lBb1WTxnVsEBLG3KvffT3rTANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAWxhFyFS2cynZWYs94/XUbd5nDfsgZeBt3Rgg08mVVtlXjYVhKKYTj6OKuGn7FA4azUk3ChJTQLYK0X9J2skKhCRnBW5uVWBH6G20Z18587LSIU9IwY2N3/Up6l9DuGEvp6o9xUMQY/Ld9vTR/rW5LuXslGQh/S3gNnfIwM/mH/uv7ctRvHbnGatVC2k3k29TW8KGbJy7Hp62MizAksK5lFhnvSh1QiNZrTKBl83ESXq7i/zPsGYfTWDdtC66CUAOZVGkDoINfaKrc01L2phLV09JzIkv3cStujWTN4vfTOP/Y9GsrJaq/IyImOyBZZEekzt7C74k8ZGmBrq7oFFNYAeKqtnGR/saekPShvUAvV1m6Uc5eqiDrRB3CkyDzANCdpz4vvpeidw75utUY5uOr3zSd3eprbKbOcxjpQ+rUaBtGYrcvd0cNiYapvXxYUZfpjazO1Us83uSypU1hMcCEXuRb1VD3xDOdoZ3MCvGRgXkDeQswqulKXfUoNuvTLeLDgDfq2ENMZEtJhk993VeQU9iVvOjI7LZ629NJ1r6WH0jq+HmScBL3YmGrVOh5bCIsiYJAfsxNl7LMy3PVDfI44vrrNeRdxyIwjeKqCDfyp/5gMl14DsFHUfnlja5R2Ts/vTejvVs80ZzLK4wm+y/bKLvFTckhWcO7m8PNCoaLSo=    MIIJiAYJKoZIhvcNAQcCoIIJeTCCCXUCAQMxDTALBglghkgBZQMEAgEwgeYGCyqGSIb3DQEJEAEEoIHWBIHTMIHQAgEBBgkrBgEEAaAyAR8wMTANBglghkgBZQMEAgEFAAQgKbGD3cWXPf+Td/NPq+/eNcuW+0YH/wUJl65z64vPjw8CEAk3NU83iD+vPyp1xgmWagIYDzIwMjEwMjIyMTc1MzIzWjADAgEBoGWkYzBhMTUwMwYDVQQDDCxHbG9iYWxzaWduIFRTQSBmb3IgQUFUTCBvbiBEU1MgLSBTSEEzODQgLSBHNTEbMBkGA1UECgwSR01PIEdsb2JhbFNpZ24gTHRkMQswCQYDVQQGEwJHQqCCBdQwggXQMIIDuKADAgECAgwWN64d5/DxVMeQ3qAwDQYJKoZIhvcNAQEMBQAwVzELMAkGA1UEBhMCQkUxGTAXBgNVBAoTEEdsb2JhbFNpZ24gbnYtc2ExLTArBgNVBAMTJEdsb2JhbFNpZ24gQ0EgZm9yIEFBVEwgLSBTSEEzODQgLSBHNDAeFw0xOTEwMjQwMDAwMDBaFw0zMTAxMjEwMDAwMDBaMGExNTAzBgNVBAMMLEdsb2JhbHNpZ24gVFNBIGZvciBBQVRMIG9uIERTUyAtIFNIQTM4NCAtIEc1MRswGQYDVQQKDBJHTU8gR2xvYmFsU2lnbiBMdGQxCzAJBgNVBAYTAkdCMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAiGU5JkJk/FZhkhRFMG5v33W9Z8miJhUbhsT/EohuMdJNjyib8zAIcGm6CIvjzsyRgRqVkBsV02SedyKxiw8ugDVoOh1HLOUQtj7U1eMBKkk7ANzgF6kB/jnvR3TQUCQ8ij3pzRYuTF4R2gJrGuGwOrqhgFeedfCCtvLJ45VGslfk3as8DTKrHAwbaWX8ypA6tbYhIHfEbmXoO+skOTJJIbLHFcAF294rhsiStHiE5cYhwGyv9AJBy14WfpeVxG//itzmm1UhPJDHO/mQx4XjHYQhjJzrsCHj8auPlZc2xaH6nykzxcSjP9Cly8Vpi4A7mqj4MwDgjdlcGx6aHz7PmQIDAQABo4IBkDCCAYwwDgYDVR0PAQH/BAQDAgeAMEwGA1UdIARFMEMwQQYJKwYBBAGgMgEfMDQwMgYIKwYBBQUHAgEWJmh0dHBzOi8vd3d3Lmdsb2JhbHNpZ24uY29tL3JlcG9zaXRvcnkvMAkGA1UdEwQCMAAwFgYDVR0lAQH/BAwwCgYIKwYBBQUHAwgwPgYDVR0fBDcwNTAzoDGgL4YtaHR0cDovL2NybC5nbG9iYWxzaWduLmNvbS9jYS9nc2FhdGxzaGEyZzQuY3JsMIGIBggrBgEFBQcBAQR8MHowQAYIKwYBBQUHMAKGNGh0dHA6Ly9zZWN1cmUuZ2xvYmFsc2lnbi5jb20vY2FjZXJ0L2dzYWF0bHNoYTJnNC5jcnQwNgYIKwYBBQUHMAGGKmh0dHA6Ly9vY3NwLmdsb2JhbHNpZ24uY29tL2NhL2dzYWF0bHNoYTJnNDAfBgNVHSMEGDAWgBSJ73Vxel9HG5cj3JBKy//AJjYI1TAdBgNVHQ4EFgQUTUd7PRZxipnjEu+LBr45tr3YTsowDQYJKoZIhvcNAQEMBQADggIBADZyrBEWMI9YfGIh94iCV2o5e2/4NE4tyofIQd2sX8GUuHKCyvAWCnjinGj0nd6cBBYBqOjtewuM0mTMp5hc2lojgwvAF2mbFKrZ1UAReZ9X8B1mAatfB3Eri3g3H1P5/bKJg9+uU43egJMlwXR0vtdgrmBHXDHj7m+e//CO4rpFbrO6jXc2SCzqmiEVgsgujtT8+7bEdKOHzYCFweNF891wKZnQmSouj2hdkjp1FF0wdqeYWrFMRB0qXrBBsgr9lsDk9M1wgRMzKhcKks+TZg7shqXYHAdgY6Whou60Z2UBhugOvYhkmHeZDeV1wpQ8Y0MZFNpZilxntzVtt+mP/WiU9oIQcLbcAG+FKUsPwVhHAs5ZHWg0F+vscGTsVrfw28zhhEFQHQrwz3twgobUx+zGRBdcxpWnvX2ygcKcKNM6ddjOWf3cyWB/FfI9ky0paMCQ0/kVfuSqT1zowlLsMxLYyrcTwBRQFOt5BLfoBvd0InlCFnvjVkzUH1O6VGUpyve/CAqeBGeobEoCWZVMuAsBg4V2/CROfH6FaGckjfWpWzy5I4542dz1x8nm1CjSMfKun6EclJbnAASUNiek6jbX2VtA5iPBshBdzQnW9XHSm/9kShON4Pgl/CCep2RBLdCgC3NVnNeLZgNFBUuEOKaq9PCHdJ1MVqPZQy2+A882MYICnjCCApoCAQEwZzBXMQswCQYDVQQGEwJCRTEZMBcGA1UEChMQR2xvYmFsU2lnbiBudi1zYTEtMCsGA1UEAxMkR2xvYmFsU2lnbiBDQSBmb3IgQUFUTCAtIFNIQTM4NCAtIEc0AgwWN64d5/DxVMeQ3qAwCwYJYIZIAWUDBAIBoIIBCjAaBgkqhkiG9w0BCQMxDQYLKoZIhvcNAQkQAQQwHAYJKoZIhvcNAQkFMQ8XDTIxMDIyMjE3NTMyM1owLwYJKoZIhvcNAQkEMSIEIBMAqjIcO3P0f6DQVtnMeNXkeBhkhFWSM1lOST2ch80hMIGcBgsqhkiG9w0BCRACDDGBjDCBiTCBhjCBgwQUF/g0YFw91Hy8g4uKsz6E2vHxwbUwazBbpFkwVzELMAkGA1UEBhMCQkUxGTAXBgNVBAoTEEdsb2JhbFNpZ24gbnYtc2ExLTArBgNVBAMTJEdsb2JhbFNpZ24gQ0EgZm9yIEFBVEwgLSBTSEEzODQgLSBHNAIMFjeuHefw8VTHkN6gMA0GCSqGSIb3DQEBCwUABIIBADpYk8bFTxsEivJ3jl3LTvy1x7V2f62EA57XLDSU1jn68GzS3Pwk6IO3RvBufT5BiQ9AspIVaND34fHQOehITT3uDbqSxynPq8LRlLn3jQSdYMAUirx3FFmXgRNyh8nwOzZ1adQlgh5Kwv5pow53zbPaO4i1MwYIwtmFJqibkbF/Du6sWAHQshB4ZaARo3VWsFzjmDg/oaA8rd7nrWtcciKD5D6To8WlrCmM06UwvquFb2FmzKbCty9JT0zrPAGu1LKl0aA+3Y7akExgnbuPA4hqD2CYhayS5AKogPppl88fd6MFIcxuicRVKIPkjlzroKKIjxcTJnlGlBNRDsalzeE=


 ========================= ====================== ================ ============================================================================================ 
  Time                      Name                   IP               Activity                                                                                    
 ========================= ====================== ================ ============================================================================================ 
  2021-02-22 14:57:14 UTC   Anne Thuresson         145.62.64.102    The document was created                                                                    
  2021-02-22 14:58:08 UTC   Anne Thuresson                          A signing link was activated for "Pär Henrik Rosengren"                                     
  2021-02-22 14:58:43 UTC   Anne Thuresson         145.62.64.102    The document was viewed                                                                     
  2021-02-22 16:31:59 UTC   Anne Thuresson         145.62.64.102    The document was viewed                                                                     
  2021-02-24 17:44:01 UTC   Anne Thuresson                          A signing request email was sent to "Pär Henrik Rosengren" at "henrik.rosengren@se.ey.com"  
  2021-02-24 17:45:00 UTC   Pär Henrik Rosengren   31.211.249.164   The signing request email was opened by the signer                                          
  2021-02-24 17:45:00 UTC   Pär Henrik Rosengren   31.211.249.164   The signing request email was opened by the signer                                          
  2021-02-24 18:22:34 UTC   Pär Henrik Rosengren   213.64.120.145   The signing request email was opened by the signer                                          
  2021-02-24 18:22:39 UTC   Pär Henrik Rosengren   213.64.120.145   The signing request email was opened by the signer                                          
  2021-02-24 18:22:41 UTC   Pär Henrik Rosengren   213.64.120.145   The signing request email was opened by the signer                                          
  2021-02-24 18:22:41 UTC   Pär Henrik Rosengren   213.64.120.145   The signing request email was opened by the signer                                          
  2021-02-24 19:19:58 UTC   Pär Henrik Rosengren   213.64.120.145   The signing request email was opened by the signer                                          
  2021-02-24 20:32:29 UTC   Pär Henrik Rosengren   213.64.120.145   The signing request email was opened by the signer                                          
  2021-02-24 22:32:42 UTC   Pär Henrik Rosengren   213.64.120.145   The signing request email was opened by the signer                                          
  2021-02-24 22:40:37 UTC   Pär Henrik Rosengren   213.64.120.145   The signing request email was opened by the signer                                          
  2021-02-25 06:57:39 UTC   Anne Thuresson         145.62.64.98     The document was viewed                                                                     
  2021-02-25 13:16:58 UTC   Anne Thuresson         145.62.64.98     The document was viewed                                                                     
  2021-02-25 13:55:19 UTC   Pär Henrik Rosengren   145.62.64.97     The document was viewed by the signer                                                       
  2021-02-25 14:26:47 UTC   Henrik Rosengren       145.62.64.97     The document was viewed                                                                     
  2021-02-25 14:28:44 UTC   Penneo system          145.62.64.97     The document signing process was completed                                                  
  2021-02-25 14:28:44 UTC   Pär Henrik Rosengren   145.62.64.97     The signer signed the document as Auktoriserad revisor, Auktoriserad revisor                
 ========================= ====================== ================ ============================================================================================ 



{"documentKey":"ZX5UH-YBOCD-H05O4-PC4U7-17KQ6-LJPFM","version":"1.2","signatures":[{"signTime":"2021-02-25T14:28:43Z","subtype":null,"ip":"145.62.64.97","signatureLines":[{"role":"Auktoriserad revisor","onBehalfOf":"Ernst & Young AB"}],"dataFile":"3fe241bf3ffca023.xml","validations":[],"signerSerial":"197902153357","type":"bankid_se","signerName":"Pär Henrik Rosengren"}]}

		2021-02-25T14:29:25+0000
	Original document certified by Penneo


		2021-02-25T14:29:29+0000
	Original document certified by Penneo




