
  PROTOKOLL 1 (10) 
 Sammanträdesdag 
 2017-06-12 
 
 

 
Plats och tid 
Sociala omsorgsförvaltningen, kl. 18.00– 18.50 
 
Omfattning 
§ 74 – 90 
 
Beslutande ledamöter 
Yvonne Persson (S)  ordförande  
Wiwi Roswall (M)  förste vice ordförande 
Gunbritt Johansson (V)  andre vice ordförande  
Ernad Suntic (S) 
Kyan Tabrizi (MP)   tjänstgör för Hanna Bernholdsson (MP) 
Anna Christensen (M)  
Irene Samuelsson (C)  tjänstgör för Anne-Marie Ekström (L) 
Else-Marie Lindgren (KD)  
Ann-Charlotte Blomqvist (SD)  tjänstgör för Patric Silfverklinga (SD) 

 
Övriga närvarande 
Ersättare: 
Ismeta Dzafic (S) 
Pari Mahinpour (V)   
Nils-Åke Björklund (M)   
Jolly Bou Rahal (M) 
 
Tjänstemän: 
Monica Svensson, förvaltningschef 
Liz Rehn, verksamhetschef 
Susanne Sprigg, verksamhetschef 
Richard Brevik, verksamhetschef 
Elisabeth Hindelius, verksamhetschef 

 Jonas Ringström, chef för ekonomifunktion 
Anna Thuresson, chef för kvalitets- och utvecklingsenhet  
Anita Gyllensten, utredare 
Margareta Udén Hoff, nämndsekreterare 
 
Övriga: 
Peter Johansson  VOK Verksamhet, Organisation och Kompetens  
Valter Persson  VOK Verksamhet, Organisation och Kompetens  
 
 
Beredning av ärenden i gruppmöte 
Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna har ägt rum  
den 12 juni, kl. 16.30–18.00. 
 
 
 
 
 

Utdragsbestyrkande Justerare Justerare 
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§ 75 
Justering 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Else-Marie Lindgren med Anna 
Christensen som ersättare.  
Justeringens datum och plats: Onsdagen den 14 juni, Sociala omsorgsförvaltningen. 
 

 
§ 76 
Allmänhetens frågestund 
Det öppna sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund kl. 18.00 
Ingen närvarande från allmänheten. 
 
 
§ 77    
Förvaltningschefen informerar   
• Monica Svensson informerade om tidsplanen för upphandling av entreprenaderna 

innebär att det kommer att behövas ett extra nämndsammanträde den 20 december 
2017. Vid nämndens möte i augusti kommer det att tas upp som ett ärende för 
beslut. I tidsplanen stod att ny entreprenör/entreprenörerna ska tillträda den 1 
december 2018, då det är en lördag ändras det till måndag den 3 december 2018. 

• Vidare informerade Monica Svensson om att Sociala omsorgsnämndens 
funktionshinderråd hade sitt första möte den 23 maj. Yvonne Persson är 
ordförande och Lars-Erik Hake Personskadeförbundet (RTP) valdes till vice 
ordförande. Föreningarna hoppas på dialog kring frågor som berör målgruppen 
och att rådet inte endast ska vara ett informationsmöte. De uttryckte förhoppning 
att rådet ska bli till gagn för målgruppen genom att man blir mer delaktig i 
pågående processer och att rådet kan bidra till att kommande medborgardialoger 
berör ämnen som är aktuella och viktiga för målgruppen. Rådet enades om att 
dagordningen för rådet ska utgå från de tre punkterna i reglementet: 
- Bevaka frågor som påverkar livssituationen för personer med  
 funktionsnedsättning 
- Vara nämndens forum för samråd i planerings, utvecklings-och  
 uppföljningsprocesserna inom verksamheterna 
- Bevaka att det finns bostäder och sysselsättning för personer med 

funktionsnedsättning 
 

 
 
§ 78    2017/SON0076         
Extern granskning av LSS-boenden 
Under våren 2017 har VOK i Västsverige AB på uppdrag av Sociala omsorgsnämnden 
granskat åtta LSS-boenden i Borås stad. Nämnden har ansvar för uppföljning av 
verksamheternas kvalitet i de bostäder med särskild service enligt LSS som drivs av 
entreprenader likaväl som de som drivs i kommunens egen regi. Den externa 
granskningen är ett komplement till övrig pågående och löpande 
granskning/uppföljning. 

 

Utdragsbestyrkande Justerare Justerare 
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Totalt har åtta av stadens 45 LSS-boenden granskats. Vid Fyra av de granskade 
boendena ansvarar sociala omsorgsförvaltningen för driften, tre drivs av Frösunda 
omsorgs AB, ett av Nytida och det åttonde drivs som ett föräldrakooperativ.   

 
Granskningen har utgått från fyra områden. Social dokumentation, nattbemanning, 
personalkomptetens och bemötande samt ledning och styrning. Formen för 
granskningen har varit personliga besök av granskaren som besökt varje boende under 
minst en halvdag. Under besöken har dokumentation kontrollerats och frågor har 
ställts rörande dess innehåll. Dessutom har kortare observationer ägt rum. Personal, 
brukare och anhöriga har också intervjuats. Stor vikt har lagts på personalens egna 
berättelser och i de fall det varit möjligt har också anhöriga intervjuats. 

 
Resultatet visar att en majoritet av de åtta granskade boendena mycket väl uppfyller de 
krav som har ställts inom respektive område. Sammanfattningsvis har granskningen 
visat på att den sociala dokumentationen, nattbemanning, personalens 
kompetens/bemötande samt ledning och styrning i de allra flesta fallen håller god 
kvalitet. De flesta brister som har uppmärksammats är hanterbara och kan åtgärdas 
genom att handlingsplaner upprättas. I några fall gör granskaren den bedömningen att 
bristerna som framkommit varit så pass avvikande att Sociala omsorgsnämnden bör 
vidta åtgärder. Nämnden har utifrån rapporterade brister genomfört 
uppföljningsbesök på aktuellt boende och följer upp resultatet med en efterföljande 
åtgärdplan. 

 
Rapporten presenterades av utredaren från VOK Peter Johansson. 

  
Beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att följa upp, och 
säkra att åtgärder vidtas där det uppmärksammats brister.  
 

 
 
§ 79     2017/SON0048      
Månadsuppföljning och prognos t.o.m. 2017  
Sociala omsorgsnämnden har en budget på 642 600 tkr och 5 000 tkr i godkänt 
ianspråktaget ackumulerat resultat.  Prognosen för helåret 2017 är ett nollresultat 
utifrån åtgärdsplaner för ekonomisk balans i Sociala omsorgsnämnden. Faktorer som 
påverkar årets prognos är placeringar enligt vårdformen tvång i öppenvård, som 
fortsätter enligt tidigare omfattning, och ny prissättning på köpta tjänster HSV och 
hemtjänst från Vård och Äldrenämnden.  

 
Beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att fastställa upprättad månadsuppföljning med 
helårsprognos och översända den till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen. 
 
 
 
 
 
 

Utdragsbestyrkande Justerare Justerare 
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§ 80     2017/SON0083 
Information kring Budget 2018:1, Social omsorgsnämnden 
Sociala omsorgnämnden genomförde 25-26 april en budgetkonferens där 
nämndens uppdrag 2018 utifrån reglemente och behov presenterades. Sociala 
omsorgsförvaltningen gavs i uppdrag att påbörja arbetet med att ta fram ett förslag 
till Budget 2018 inför nämndens beslut den 22 augusti.  
 
Genomförd omvärldsanalys har identifierat följande utveckling i förhållande till 
2017 som kan komma att påverka nämndens tillgängliga resurser och behov av 
eventuella prioriteringar.  

 
• Behovet av LSS bostäder och servicebostäder Sol behöver fortsatt vara  
 prioriterat i staden utifrån nämndens lokalplan.  
• Nationella ställningstagande kring Försäkringskassans förhållningssätt till vem 

som är berättigad till insatser enligt socialförsäkringsbalken kommer att föra 
med sig att fler personer ställs utanför det systemet och blir hänvisad till 
kommunala insatser enligt Sol eller LSS och därmed ökar nämndens kostnader.   

• De målgruppers behov som nämnden ska möta förändras. Under året kommer  
fler personer boende i gruppbostad enligt LSS eller Sol att uppnå pensionsålder 
och få behov av ökad omsorg och omvårdnad samt meningsfull sysselsättning. 
Detta samtidigt som den yngre generationen har ett förändrat behov utifrån 
funktionsnedsättning som ställer nya krav på kompetens, bostad och arbete. 

• Nationell ny lag träder i kraft då det gäller betalningsansvar i förhållande till  
hälso-och sjukvården och medför att bemanning och beredskap för att medveka 
till smidig vårdövergång ska utvecklas. 

• Rekryteringsbehov av personal med rätt kompetens förväntas bli en fortsatt    
utmaning. Konkurrensen kring samma medarbetare finns både inom stadens 
olika förvaltningar och i våra grannkommuner. Lön, hälsa, och arbetsvillkor 
kommer att bli viktiga faktorer i att lyckas med rekrytering och i att behålla de 
medarbetare som redan finns inom nämndens område. 

• Att Borås Stad ställt sig bakom nationell Vision E-hälsa 2025 kommer att ställa  
krav på att en strategi arbetas fram i staden. Välfärdsteknik kommer att ställa 
krav på kompetens, teknik och utveckling inom många områden. 

 
Utifrån genomförd omvärldsanalys har behovet av nya äskanden identifierats. 
1. Tvång i öppenvård 
2. Två nya gruppbostäder LSS 
3. Övervältring Försäkringskassan 
4. Nytt boende LSS/Sol på Sjöbo 

 
 

Beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att notera informationen 
 
 
 
 
 

Utdragsbestyrkande Justerare Justerare 
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§ 81    2017/SON0081 
Kompetensförsörjningsplan 
Personal- och kompetensförsörjning är en strategisk fråga för förvaltningens 
verksamhet. Kompetensanalys och plan för kompetensförsörjning syftar till att 
kartlägga befintlig kompetens och planera för framtidens behov på såväl individ- som 
organisationsnivå. Det handlar om att ha rätt medarbetare med rätt kompetens, på rätt 
plats, i rätt antal och i rätt tid. Borås Stads och förvaltningarnas förmåga att långsiktigt 
möta invånarnas skiftande behov beror på skickligheten att attrahera och rekrytera 
medarbetare med rätt kompetens och sedan behålla och utveckla dem för framtidens 
krav och förändringar. 

 
Förvaltningen har utarbetat tre utkast till kompetensförsörjningsplaner som inriktar sig 
mot omsorgspersonal (baspersonal), socionomer och legitimerad personal. Dessutom 
ingår HR chefen i en arbetsgrupp som ska arbeta fram kompetensförsörjningsplan för 
hälso- och sjukvårdspersonal i staden. Arbetsgruppen är dock pausad i avvaktan på 
KAL – gruppernas kommande förslag till handlingsplan för socialsekreterare och 
HSV-personal. Dessa planer kommer att revideras, integreras och fogas samman till 
ett dokument under hösten 2017. Utkast på planerna för kompetensförsörjning 
verkställighet och enhetschefer, socionomer samt legitimerad personal bifogas 
beslutet. 
 
Beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att färdigställa en 
kompetensförsörjningsplan som behandlas av nämnden under hösten 2017 samt att 
översända beslutet med utkast på komptensförsörjningsplaner till Kommunstyrelsen. 

 

§ 82    2017/SON0070 

Betänkandet Svensk social trygghet i en globaliserad värld. 
Kommunstyrelsens diarienummer: 2017/KS0388 
 
Sociala omsorgsnämnden har beretts möjlighet att lämna synpunkter på ovanstående 
betänkande med undantag för kapitlen om arbetslöshetsförsäkring och 
arbetslöshetskassor. Sociala omsorgsnämnden har utarbetat yttrandet tillsammans med 
Arbetslivsnämnden, Vård- och äldrenämnden och Individ- och 
familjeomsorgsnämnden 
 
Utredaren lämnar förslag på ändringar och tillägg främst i socialförsäkringsbalken 
(SFB) i syfte att underlätta den gränsöverskridande rörligheten samtidigt som de 
svenska trygghetssystemens stabilitet kvarstår. Unionsrätten reglerar i 
samordningsförordningen 883/2004 att personer i gränsöverskridande situationer inte 
ska vara dubbelförsäkrade genom att vara berättigad till ersättning från flera staters 
socialförsäkringsförmåner samtidigt som ingen ska sakna försäkringsskydd. Förslagen 
ger en bättre anpassning till EU-rätten. Vissa ändringar medför ökad tydlighet och 
förståelse för regelverket. Det föreslås ändringar för ökad rättssäkerhet. 
 
Förslagen kan innebära att det finns en viss risk för att vissa kommuner och landsting 
kan få ökade kostnader. 

Utdragsbestyrkande Justerare Justerare 
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Förslagen innebär endast marginell påverkan för Borås.  

 
Beslut  
Sociala omsorgsnämnden godkänner upprättat yttrande och översänder det till 
Kommunstyrelsen. 
 

Ann-Charlotte Blomqvist (SD) deltar inte i beslutet 
 

§ 83    2017/SON0082 

Strategi för Vision e-hälsa 2025 i Borås Stad 
Den 11 mars 2016 beslutade Förbundstyrelsen för Sveriges kommuner och landsting 
(SKL) att godkänna överenskommelsen med staten om vision e- hälsa 2025. Visionen 
utgör grunden för ett långsiktigt och gemensamt arbete med digitalisering i hälso- och 
sjukvården och socialtjänsten:  
Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att 
underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt att utveckla och stärka 
egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet.  

 
Vision e-hälsa 2025 syftar också till: 

• Att med olika digitala stöd ta tillvara människors egna resurser och ge alla en 
möjlighet till ökad kontroll över sin hälsa och livssituation. 

• Att stödja ett individanpassat arbetssätt där verksamheterna tar tillvara på och 
utgår från individens resurser vilket kan leda till såväl bättre hälsoresultat som 
ökad delaktighet och en effektivare verksamhet.  

• Att ökad satsning på digitalisering ska ge ändamålsenliga verksamhetsstöd och 
säkra en socialtjänst, hälso- och sjukvård av god kvalitet samt bidra till en 
utvecklad och stärkt arbetsmiljö för alla som arbetar inom verksamheterna.  

• Att utveckla nya karriärvägar när andra och nya typer av behov eller tjänster 
uppstår vilket kan vara attraktivt för den långsiktiga kompetensförsörjningen.  

• Att digitaliseringen är ett verktyg för verksamhetsutveckling, öppnar 
möjligheter att skapa nya verktyg som kan effektivisera verksamheterna, bidra 
till nya och innovativa arbetssätt och utveckla verksamhetsprocesserna.  

Kommunstyrelsen i Borås Stad lämnade följande svar till SKL om överenskommelsen 
mellan staten och SKL om Vision e-hälsa 2025:  
Borås Stad har inför 2016 beslutat att öka sin satsning på digitalisering i enlighet med visionen för 
e-hälsa. Det innebär att Borås Stads tjänster med hjälp av modern teknik görs mer tillgängliga och 
lätthanterliga, ett arbete som nu påbörjats.  
 
Att digitalisera i enlighet med Vision e-Hälsa 2025 kommer att kräva omfattande 
insatser, resurser, investering av nya digitala verktyg, infrastruktur, utbildningar och 
förändrings- och utvecklingsarbete för Borås Stad. För detta arbete behöver en strategi 
för Borås Stads Vision e-hälsa och digitalisering 2025 och grundförutsättningar arbetas 
fram.   
 

Utdragsbestyrkande Justerare Justerare 
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Utifrån ovanstående framgår att en gemensam strategi för digitalisering och Vision e-
hälsa 2025 för Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, Sociala 
omsorgsnämnden och Vård- och äldrenämnden behöver arbetas fram.  

 
Beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att föreslå att en gemensam strategi för 
digitalisering och Vision e-hälsa 2025, för Arbetslivsnämnden, Individ- och 
familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och äldrenämnden 
arbetas fram samt att översända beslutet till Kommunstyrelsen 
 
§ 84    2017/SON0065 

Medborgardialog om digital teknik och funktionsnedsättning- 
Information 
Sociala omsorgsnämnden genomförde onsdagen den 10.e maj en dialog om digital 
teknik och funktionsnedsättning. Syftet med dialogen var att informera 
medborgarna om vad välfärdsteknologi innebär samt ta del av medborgarnas 
perspektiv och synpunkter kring tre frågeställningar gällande teknik. 
 
Målgruppen var främst brukare inom socialtjänsten och deras anhöriga, men även 
föreningsaktiva och övriga medborgare bjöds in för att delta. Sammanlagt deltog ca 
20 medborgare vid dialogen. Dialogen startade med en kort information om 
välfärdsteknologi. Deltagarna satt i grupper om ca 3-4 personer vid olika bord för 
diskussioner med Sociala omsorgsnämndens representanter. Diskussionerna utgick 
från nedanstående frågor och dokumenterades skriftligt. Sammanställningen 
kommer att skickas till de deltagare i dialogen som önskat återkoppling.  
 
I sammanställningen konstateras sammanfattningsvis att teknik är ett omfattande 
ämne som berör flera delar av vårt dagliga liv. Digital teknik används av många som 
stöd och hjälp i vardagen, men det finns svårigheter att veta vad som finns och hitta 
den teknik som passar den enskilde. Information och utbildning för ökad kunskap 
både hos brukare, anhöriga och personal behövs, likväl som support om/när tekniken 
inte fungerar. Förutsättningar för teknik, ansvar och kostnaden för tekniken är 
ytterligare grundläggande frågor som behöver beaktas i utökat införande av teknik i 
kommunala verksamheter. Och kanske viktigast av allt är att brukarens integritet, rätt 
till självbestämmande och säkerhet säkerställs. 
 
För resultat av medborgardialogen se bifogad sammanställning. 

 
Beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att notera informationen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utdragsbestyrkande Justerare Justerare 
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§ 85    2017/SON0074 
 

Granskning detaljplan för Regementet, Osdal 3:4 
Mannerfelts Plats 
(Diarienummer P 03/09) 
 
Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig om granskning för 
detaljplan för Regementet, Osdal 3:4 Mannerfelts plats.  
 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder med en blandning 
av kontor, service och verksamheter samt ett nytt torg som mötesplats och 
omvandla Mannerfelts Plats till ett centrum i en ny stadsdel på det gamla 
Regementsområdet. 
 
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker detaljplanen. Vid ett kommande 
bostadsbyggande vill nämnden framhålla behovet av boende enligt LSS (Lag om 
stöd och service till vissa funktionshindrade) som väl lämpar sig i ett 
bostadsområde med såväl hyresrätter som blandade upplåtelseformer. Det är också 
viktigt att i området ombesörja att tillgängligheten gällande framkomlighet för 
personer med funktionsnedsättning är god. 

 
 

Barn och unga 
Barn och unga tillhörande målgruppen kan, då de blir vuxna, få erbjudande om bra 
och fullvärdiga boenden.  

 
Beslut  
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker remissen och översänder upprättat remissvar till 
Samhällsbyggnadsnämnden. 
 
§ 86    2017/SON0073 

Samråd detaljplan för Centrum, Saturnus 14 m.fl. Borås 
Stads  
(Diarienummer BN2015-802) 
 
Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig om samråd detaljplan för 
Centrum, Saturnus 14 m.fl. Borås Stad,  
 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra påbyggnad av bostäder i två till tre plan 
över befintlig byggnad inom fastigheten Saturnus 14 samt att ändra användningen 
till centrum, skola och vård för befintlig byggnad. 
 
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker detaljplanen.  

 
Beslut 
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker remissen och översänder upprättat remissvar till 
Samhällsbyggnadsnämnden. 
 

Utdragsbestyrkande Justerare Justerare 
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§ 87    2017/SON0078 

Tillförordnad förvaltningschef under semesterperioden  
Sommaren 2017 
 
Under förvaltningschef Monica Svenssons sommarsemester  
2017-06-19 – 2017-07-16 samt 2017-07-31-- 2017-08-06  erhåller följande  
personer förordnande som tf förvaltningschef: 

2017-06-19 — 07-02 (vecka 25 - 26)  Verksamhetschef Liz Rehn 
2017-07-03 — 07-16 (vecka 27-28) Verksamhetschef Charles Musonda  
2017-07- 31--- 08- 06 (vecka 31)  Verksamhetschef Susanne Sprigg 
 
Beslutanderätt gäller de beslut som delegerats till förvaltningschef och som  
framgår av Sociala omsorgsnämndens delegationsordning. 
 
Beslut 
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker upprättat förslag. 

 
 

§ 88     
Redovisning av delegationsbeslut 
Protokoll: 
2017-05-22 Socialutskott  

 
Beslut 
Sociala omsorgsnämnden godkänner redovisningen och lägger delegationsbeslutet till 
handlingarna. 
 
§ 89 
Redovisning av inkomna och avgivna skrivelser 
Inkomna: 
2017-04-27 KF beslut revidering av reglemente för  

 funktionshinderråd Dnr 2017/SON0068
   
2017-05-09 Förvaltningsrätten Jönköping, rättelse/komplettering  

Dom 2017-03-20  Mål 1386-16  
2017-05-11 KF:s beslut 2017-04-27 § 95, uppdrag till SON  
att permanenta arbetet med Schysta relationer Dnr2017/SON0075
  
2017-05-15  Kommunfullmäktiges beslut 2017-04-27,§ 71.  
Revisionsberättelser och redogörelser för 2016 års granskning Dnr 2017/SON0072 
2017-05-16 Personalekonomisk redovisning för 2016 Dnr 2017/SON0079 
2017-05-16 Information om ersättningsnivå under 2017 för 
 Hemtjänst hemsjukvård i annan kommun Dnr 2017/SON0080 
2017-05-16 Kompletterande anvisningar för Personl och kompetensförsörjnings-plan
  Dnr 

Utdragsbestyrkande Justerare Justerare 
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2017-05-17 Revisionsredogörelse Sociala omsorgsnämnden Dnr 2017/SON0077 
2017-05-18 Anvisningar intern kontroll KS beslut 2017-05-02 Dnr 2017/SON0014 
2017-05-18 KS skrivelse, rutin anvisningar för inter kontroll  Dnr 2017/SON0014 
2017-05-22 Förvaltningsrätten Jönköping, dom 2017-05-18  Mål nr 4716-6 
2017-05-22 Förvaltningsrätten Jönköping, dom 2017-05-19  Mål nr FJO/130 
2017-05-23  Förvaltningsrätten Jönköping, underrättelse  Mål nr 2307-17 
2017-05-24 Förvaltningsrätten Jönköping, underrättelse Mål nr 1847-17 
2017-05-22 Förvaltningsrätten Jönköping, dom 2017-05-22 Mål nr 1300-17 
 

Avgivna: 
- 

 
Beslut 
Sociala omsorgsnämnden godkänner redovisningen och lägger skrivelserna till 
handlingarna. 
 

 
§ 90      
Ordförande Yvonne Persson framför ett varmt tack för den gångna våren till alla 
nämndledamöter och all personal och önskar en trevlig sommar. Nämnden och 
närvarande tjänstemän önskar ordföranden detsamma. 
 

 
 

Vid protokollet 
 
 
…………………………………….. …………………………………….. 
Anita Gyllensten   Monica Svensson  
Utredare   Förvaltningschef 
 
 
 
Justeras 
 
 
……………………………………..        …………………………………….. 
Yvonne Persson  Else-Marie Lindgren 
Ordförande Justerare 
 
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 15 juni 2017. 
 
 
………………………………….. 
Anita Gyllensten 
 

Utdragsbestyrkande Justerare Justerare 
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