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Ledamöter

Socialnämnden

Plats och datum

Beslutande

Övriga närvatande

nderskrifter

ustefafe

Monica Staudinger (C), Ordförande
Anders ,4.kerstedt p), 1:e vice ordförande Leif
Andersson (S), 2:e vice ordförande
Diana Goldhammer (SD)
Peter Kornestedt (S)

Tiänstemän
Sandra Peters, socialchef
Fredrika Hermansson, förvaltningsekreterare
Martina Enbom, controller S$ 136-139, 153
Ann Lindquist Kari, arbetsterapeut,
aktivitetshuset $ 153
Eva Olsson, enhetschef SanO 5 tS:
Susanne Kadström Johansson,
undersköterska $ 153
Rebecca Andersson, undersköterska $ 153

Petra Eggen p[)
Peter Dahlqvist (S)

Batbro Björklund (I(D)
Jan Björk (C)

Ei tiänstgörande ersättare
Gudrun Hallberg (SD)
Marianne Larsson (L)

om 2019-11-12

Protokollet har iusterats med digital signering

Paragrafet $S 136-153

Fredrika Hermansson

Monica Staudinger (L)

Peter Dahlqvist (S)

TILLKÄNNAGIYANDE
Protokollet är iusterat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på
kommunens digitala anslagstavla.

Socialnämnden

2019-11,-04

då ptotokollet anslogs 2079-ll-1,2 Sista datum ftir överHagande 2019-12-03

Förvaringsplats ftir protokollet Kommunhuset, Storgaran 16,546 82 Kadsborg

Underskrift Fredrika Hermansson
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Socialnämnden

Samæträdesdatum

2019-17-04

Dnr 7589s 136

Upprop samt anrnälan om tiänstgörande ersättare

Socialnåimndens beslut
Upprop samt anmälan om tjänstgöønde ersättare.
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s 137 Dnr 7590

Yal av protokolliusterare samt dag för tillkännagivande
om iusteri.g
Socialnämndens beslut
Socialnämnden väljer Peter Dahlqvist (S) till justerare, protokollet tillkännages
genom anslag på kommunens digrtala anslagstavla 2019-11-12.

Socialnämnden
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Socialnämnden

s 138

Godkännande av dagordning

Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkinnet dagotdningen.
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Socialnämnden

Smmtrádesdatum

2019-11-04

Dm 201,9-000029s 13e

B udgetuppftili ning 2019

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att godlänna månadsuppföljning oktober 2079 med
tillhörande åtgärdsplan.

Sammanfattning av ärendet

Prognos för helår 2079 vtsar ett underskott på 5 mnkr.

Underskottet beror till stor del på ökade kostnade¡ för placedngar inom IFO
och funktionshindetomsorgen, ökade kostnader inom äldreomsorgen samt
hälso- och sjukvåtden.

Ptognosen har fötbättrats sedan delåret på grund av minskade prognostiserade
kostnader inom äldreomsoÍgen och integration. Kostnadema inom
funktionsnedsättning hat ökat medan kostnaderna inom IFO fu ungeFár sarnma
som tidþre prognos.

Beslutsundetlag
Tj änsteskrivelse, 20 1 9- 1 0-25, controller Martina Enbom

Månadsuppföljning oktober 20 1 9, contoller Martina Enbom, 2019 -10-25

Uppföljning åtgfuder för budget i balans 2019, Socialchef Sandra Peters,
2019-10-25

Beslutet ska skickas till
Kommunlednings förvaltningen

Enhetschefer socialförvaltningen

Socialchef
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2079-77-04

Dnr 201,9-000012

Socialnämnden

s 140

Kompletterande beslutanderätt gällande lagen med
särskilda bestämmelser om vård och unga (LVU) och
enligt lagen om vård av missbrukare (LVM) - ledamot

Socialnämndens beslut
7. Socialnämnden beslutar att àterkalla före detta ordförande Saeed

Ardané p) förordnande att fatta beslut på nämndens vägnar, enligt de
punkter som anges nedan undet beslutspunkt 2.

2. Socialnämnden beslutar att ge kompletterande beslutandetätt och
förordna 1:e vice ordförande Anden ,{kerstedt (I-) att besluta på
nämndens vãgnzr i följande ärenden:

o Beslut om omedelbart omhändertagande enligt 6 $ lagen med
särskilda bestämmelser om värd zv unga (I-VU).

o Beslut enligt 11 $ I st LVU, om hut vården skall ordnas och vat
den unge skall vistas under vårdtiden.

o Beslut enligt 11 $ 2 st LVU om att den unge får vistas i det egna
hemmet.

o Beslut enligt 9 $ LVU om att omhändertagande enlþt 6 S LVU
ska upphöta.

o Beslut enligt 21 S L\tU att vård med stöd av LVU skall upphöta.

o Beslut enhgt2T S L\tU om tillPilligt flyttningsfötbud.

o Beslut enligt 43 $ l st I p LVU om biträde av polismyndighet att
genomföra lãkarundersökning av den unge.

o Beslut enligt 43 $ I st 2 p LVU om bitäde av polismyndighet att
genomföra om vård ellet omedelbart omhändertagande.

o Beslut om omedelbart omhändertagande enligt 13 S L\tU.

o Beslut enligt 45 $ I st p 2 ombegarân om polishandräckning för
ztt 1ä trll stånd läkarundersökning enligt LVM.

o Beslut enJtgr32 S LVU.
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2079-11-04

3. Socialnämnden beslutar âtt kompletterande beslutander;àtt, att fatta
beslut på nämndens vägar, fortsatt gáller för Monica Staudinger (C),
numera i rollen som ordförande föt socialnämnden samt oförändrat för
Leif Andersson (S), 2:evice ordförande.

Sammanfattning av ätendet

Socialnämndens ordförande Saeed Ardané G) h- avsagt sig sitt politiska
uppdrag. Monica Staudinger G) h* utsetts till ordförande i socialnämnden (var
tidigare 1:e vice ordförande) och,{.nders,{kerstedt (L) ät numera utsedd till 1:e
vice ordförande.

Beslut om omedelbat omhändertagande måste ibland kunna fattas med mycket
kort varsel. Därför har "nämndens ordförande eller någon annan ledamot som
nämnden har förordnat" rtàtt att fitta dessa beslut. Denna så kallade
kompletterande beslutanderätt förutsätter att nämndens, eller i förekommande
fall utskottets, beslut inte kan awaktas.

I 10 kap. 4 $ socialtjänstlag Q001:453) föreskrivs begränsningar i
socialnämndens rätt att delegera. Där stadgas att uppdrag att besluta på
nämndens vägnar i ârenden som är en uppgift för nämnden, bland 

^flrt^tbeslutom omedelbart omhändertagznde, endast får ges åt en särskild avdelrring som
beståt av ledamöter eller ersättare i nämnden, ett så kallat utskott.

Vid sidan av reglerna om delegation finns det bestämmelser om rätt att i
nàrmate angivna situationer av brådskande karaktir fatta beslut i nämndens
ställe, så kallad kompletterânde beslutanderätt. Beslutanderätten anges direkt i
lag och för det fall annan nämndledamot ska förordnas behövs ett särskilt
förordnade där dessa person namnges.

För att minska sårbarheten och öka tillgängligheten har både ordförande, 1:e

vice ordfötande och 2:e vice ordförande givits förordnande att fatta beslut med
kompletterande beslutanderätt.

Beslutsunderlag

Ti änsteskrivelse, 20 1 9 - 1 0- 1 8, förvaltningsekreterare Freddka Hermansson

Socialnämndens protokoll2079-02-04 $ 23 S 23 S23

Beslutet ska skickas till
IFO
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2079-77-04

s 141 Dnr 201,9-000164

Val av ledamot till kommunata pensionärsrådet

Socialnämndens beslut
Socialförvaltrringen beslutat att utse ledamot i kommunala pensionärsrådet för
tiden 2019-77-04 - 2023-07-31:

Ledatnot

Anders Ä.ketstedt (I-)

Sammanfattning av ärendet

Socialnämndens ledamot Saeed Ardané, som av kommunfirllmäktige, vzr valt
till ledamot i kommunala pensionärsrådet har avsagt sig sitt uppdtag.
Kommunfi.rllmäktige }rat befnat honom ftån uppdraget.

I det reglemente som numerâ gäller för kommunala pensionärsrådet är det
socialnämnden själva som själva utser socialnämndens ledamot till kommunala
pensionfusrådet. Tidigare var det ñrllmäktþe som utsåg socialnämndens
ledamot i kommunala pensionärsrådet.

Rådet väljer inom sig ordförande och vice otdfötande, ordförande väljs bland
de förtroendevalda och vice ordförande bland föteträdama fuäln

pensionärsotganisationerna.

Beslutsundedag

Tjänsteskrivelse, 2019-10-16, förvaltrringsekreterare Fredrika Hermansson

Protokoll SNAU, 2019 -10-21 S 203

Protokoll KF 2019-09-23 S 168 Avsägelser uppdrag

Protokoll KF 2019-01-14 S 9 YaIav ledamöter KPR

Beslutet ska skickas till
Anders Åkerstedt (L)

Kommunala pensionätsrådet

Kommunlednings förvaltningen
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Socialnämnden

S¿mant¡âdesdatum

201,9-11,-04

Dm 2019-000159s 142

Reviderad delegations ord.i.g
Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkännet den teviderade delegationsordningen, med
föreslaget tillägg avseende GDPR, att gàllz från och med2079-72-07.

Bilaga 19 Socialaämndens delega tionsotdning

2. Socialnämnden beslutat att tidigare delegationsordning, som är beslut¿d
av socialnämnden 2019-06-10 $ 92, därmed upphör attgàlla
2079-77-30.

Sammanfattning av ärendet

Det har skett tillägg i delegationsordning genom att ett nytt âvsnitt för GDPR
har lagts till.

Anledning är att Skövde kommun, dár vi köper tjänst som dataskyddsombud,
har rekommenderat Kadsbotgs kommun att revidera nämndemas
delegationsordningar utifrån ett GDPR-perspektiv.

Beslutsundedag

Protokoll SNAU 2019-10-21 S 202

Tjänsteskrivelse, 2019-10-11, förvaltningsekretetare Fredrika Hermansson

Förslag delegationsordning socialnämnden,2079-70-77, föwaltningsekreterare
Fredrika Hermansson

SN protokoll 2019 -0 6-10 S 92 Delegationsordning socialnämnden

Beslutet ska skickas till
Enhetschefet socialförv¿ltningen

TIS, tillstandsenheten@lidkoping
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Socialnämnden

Sammanträdesdarum

2019-17-04

Dnr 201,9-000146s 143

Socialnämndens tidplan fiir sammanträdes dagat 2020

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att fâstställa sociaLrämndens tidplan gällande
sammanträdesdagar f& âr 2020.

Bilaga 20 Socialnämndens tidplan frfu sammanttädesdagat 2020

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden (SN) sammanträder 10 gånger per kalenderår och
socialnämndens arbetsutskott sammanüäder 11 gånger per kalenderår. Under
juli sammanftäder ingen av instanserna, under augusti sammanftäder endast
socialnämndens arbetsutskott. Vid behov sammank¿llas ledamötema 'll exüa
sammanträden. Det àr oftastindividärenden som tnte ffu delegeras som ger
upphov till s¡t1¿ sammanträden.

Socialnämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare. Socialnämndens
arbetsutskott består av 5 ledamöter och 5 ersättare.

I(allelse och handlinga4 àven handlingar med sekretess, distribueras digitalt via
Ciceton Assistent på lpads som arbetsgivaren tillhandahåller.

Tidplan med angivet datum föt kallelse gäller. E-postrneddelande skickas endast
om kallelse är försenad eller om det kompletteras med handlingar efter angivet
datum för kallelse i tidplan

Normalt sett gäller fäliande:

SN sannantäde - första måndagen i månaden. Om första måndagen i
månaden infaller på datumet 7-3:e àr sammanträdet andra måndagen i
månaden. Hänsyn tas även till när ekonomiska rapporter ska vidare för beslut,
delårsbokslut med mera.

KaIIeIse SÀI- 5 kalenderdagar innan SN sammanträde.

SNAU sammafitäde - måndag, två veckot innan SN.

KaIIeIse SNAU- 5 kalenderdzgarinnan SNAU sammanffäder.

Betedning - måndag sanìma vecka som kallelse går till SN,\U. På bredning
fastställs dagordning inför kallelse till SNAU/SN sammanträden.



KofrtÀtrrN
KAnls80n0s Sida

SAMMANTnÄOESpnOTOKOLL 13Q4)

Smmträdesdatum

2019-11-04

Senaste dag ñt inliímnaade t" ¡aadlingat- onsdag veckân innan
betedning.

Beslutsundedag
Protokoll SNAU 2019-70-21 S 201

Tiänsteskdvelse, 201 9-1 0-1 0, förvaltningsekretesre Fteddka Hetmansson

Förslag till socialnämndens tidplan föt sammantädesdagar 2020, 2079 -1 0-1 0,
förvaltningsekretente Ftedrika Hermansson

Beslutet ska skickas till
Kommunlednings förvaltningen

Socialchef

Enhetschefer socialförvaltningen

1 :e socialsekreterare IFO

Socialnämnden
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Socialnämnden

Sal:mmträdesdatum

2019-77-04

Drc 201,9-000056s 144

Dokumenterade awikelser tredie lvartalet fu 2019,
hälso- och siukvård

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att informationen tas till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Medicinsk ansvarig sjukskötetska (NIAS) har sammanställt inkomna awikelset
för kvartal te 2079. Fall- och läkemedelsawikelser är de som förekommer
oftast. Awikelsema analyseras, diskuteras och åtgärder sätts in för att försöka
undvika att liknande händer igen.

Beslutsundedag
Protokoll SNAU 2019-10-21 S 200

Tj änsteskrivelse, 20 1 9 - 1 0- 1 0, socialchef Sandra Peters

Awikels erappottering tedj e kvartal et 2079, 20 79 -70 - 1 0, Jessica Havsmon

Beslutet ska skickas till
MAS
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Socialnämnden

Smmantridesdatum

2019-1,1,-04

D¡r 2019-000075s 14s

Rapportering 
^v 

ei verkställda gynnande beslut tredie
llvartaletz0lg enligt SoL och LSS

Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner rapporteringen och sänder den vidare till
kommunfrrllmäktige samt kommunens revisorer.

Sammanfattning av ärendet

Rapporten för ej verkställda beslut är en lista över gynnande beslut som ej

verkställts inom 3 månader. Rapporteringen ska sändas vidare till IVO
(Inspektionen för vfud och omsorg) för granskning och eventuellt vidare
hantering. Tredje kvattalet 2079 àr ett gynnande beslut ej verkställt inom 3
månader. Insatsen avser beslut enligt 9 $ punkt 8 þoende i familjehem eller
bostad med särskild ser',.ice för barn) och har ej verkställts på grund 

^v ^tttillgång på lämpligt familjehem saknades under somrnaren. Familjehem fu nu
rekryterat och utrett och flytt sker 4 november. Under väntetiden har barnet
befunnit sig på ett boende med särskild service för bam.

Ekonomiska konsekvenset

Byte av insatset (från barnboende tìll familjehem) innebär en
kostnadsreducering på ca 150 tkr per månad från och med 4 november.

Barnrättsarbete

Beslutet berör barn eller unga.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 201 9-1 0- 1 0, socialchef Sandra Petets

Rapportedng av ej verkstállda gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen

Q001:453) samt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
(799 3:387), 2079 -70 -17, IT-sftateg ISistina Uf.

Beslutet ska skickas till
Kommunfullmäktige

Kommunens revisor, iohan.osbeck@pwc.com
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Socialnämnden

Smmantridesdatum

2019-11-04

Dm 2019-000158s 146

Riktlinje - beslut om kommunal hälso- och siukvård

Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden godkännet den nya, för Skaraborg gemensaÍìma

fnmtagna, Riktlinje - beslut om kommunal hälso- och sjukvård.

Bilaga 2l Riktlinie - beslut om kommunal häIso- och sjukuátd

2. Riktlinjen ska gälla ftån och med2079-72-07.

3. Den tidigate dktlinjen för inskrivning i kommunal hälso- och sjukvård,
som är beslutad på SN 2018-10-10 S 115, upphör att gà17a2019-11-30.

Sammanfattning av ärendet

Sedan 7 januan2018 finns en ny lag, Samverkan vid in och utshrivning från
sluten hälso och sjukvfud. Utifrån den lagen har Västra Götalandsregionen och
länets 49 kommuner kommit överens om en riktlinje för in och
utskrivningsproces s en. Överenskommelsen och riktlinj en har focus på
samverkan med individens behov som utgångspunkt. Den nya versionen av
SAMS,\- IT tjänst fanns tillgänglig 2078-09-25 och är ett stöd för in och
utskrivningsprocessen. Mas nätverket har nu tagit fram en för kommunerna i
Skaraborg gemensam riktlinje för inskrivning i kommunal hälso och sjukvård då

behov har setts i Skaraborgs kommuner om en mer gemensam hållning i
bedömning och beslut om inskrivning i hälso och sjukvård. Kommunens
lokala riktlinje för inskrivning i kommunal hälso och sjukvård fötslås nu
upphöra att gälla då innehållet väl finns beskrivet i den nya gemensamma
dktlinjen.

Beslutsundedag

Protokoll SNÁ.U 2019-10-21 S 199

Tiänsteskrivelse, 20 1 9- 1 0-09, MAS Jessica Havsmon

Förslag riktlinje - Beslut om inskrivning i kommunal hälso- och sjukvård,
2019 -10-09, MAS näwerket

Riktlinje för inskrivning i kommunal hälso- och sjukvtud SN 2018-10-10 S 115

Beslutet ska skickas till
MAS
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Socialnämnden

Smmânträdesdatum

2019-17-04

Dr 2019-000137s 147

Samverkansavtal om gemensam tillstånds- och
tillsynshandläggning inom Tillståndsenheten i
Samverkan (TIS)

Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden godkänner samverkansavtal om gemensam tillstånds-

och tillsynshandläggning inom Tillståndsenheten i Samverkan med
giltighet från och med2020-01-07.

2. Socialnämnden get förvaltningschef i upp&ag att underteckna avtalet
och skicka det till Lidköpings kommun senast 2019-11-30.

Sammanfattning av ärendet

Avtalet teglerar samvetkan mellan värdkommun (Lidköping) och
samatbetskolntnun (I&dsborg) avseende gemensam otganisation för tillstånds-
och tillsynsätenden i fuã.ga om alkohol, tobak och liknande produkter samt
kontroll av receptfria läkemedel.

Kommunfr¡llmäktige hat sedan tidigare beslutat om tevidetad ttxa för
ansöknings- och tillsynsavgifter i linje med värdkommunens förslag.

Tidigare tecknade avtalangàende gemensam tillstånds- och tillsynshandläggning
upphör 

^tt 
gàLLa.

Beslutsundetlag

Protokoll SNAU 2019-10-21 S 204

Tjänsteskrivelse, 201 9-1 0-1 0, socialchef Sandra Peten

Samverkansavtal om gemensam tillstånds- och tillsynshandläggning inom
Tillståndsenheten i Samverkan (TIS), 2019-09-77, Helen Smith, socialchef i
Lidköping

Beslutet ska skickas till
Lidköpings kommun, Social & atbetsmarknad, 531 88 Lidköping
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Socialnämnden

Sammtrádesda¡¡m

2079-71-04

Dnr 201,9-000135s 148

Rapport enligt Lex Sarah, Klippan

Sociaträmndens beslut
Socialnämnden beslutar att vidtagna ätgfuder fu tillräckliga.

Sammanfattning av ärendet

Rapporterad awikelse handlat om att en brukare boende på sätskilt boende inte
fick sin medicin i tid. Ingen negativ konsekvens föt brukaren. Händelsen
upptäcktes dagen efter då nästa dos medicin skulle ges. Orsak till att ar,'vikelsen
uppstod är underbemanning på avdelningen och att personâlen missat
kontrollera läkemedelsappen. Föt att undvika att liknande händer har
verksamheten inföt en rutin âtt appen kontrolleras vid fastställda tidpunkter på
dygnet. Beslut om risk för missförhållande.

Beslutsundedag

Protokoll SNAU 2019 -10-21 S 205

Tj änsteskrivelse, 20 1 9-0 9 -25, socíalchef Sandra Peters

Rapport del 1,, 2079 -07 -29.

Mottagande 
^v 

r^pport, del 2, 201,9 -09-1 3.

Utredning enligt Lex Sarah, 2019-09-25, socialchef Sandta Peters

Beslutet ska skickas till
Enhetschef sfuskilt boende somatik

M,{,S



KA$SBOROE Sida

KOttlt{UN SAI{MANTRÄOESpnOTOKOLL 2oQ4)

Socialnämnden

Smmtrådesdarum

2019-77-04

Dr 2079-000001s 1s0

Delegationsbeslut

Socialnämndens beslut
Inkomna delegationsbeslut deþs led¿möterna.



H
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s 1s1

Meddelanden

Socialnämndens beslut
Inkomna meddelanden deþs ledamötema.

SAMMANTnÄOESpnOTOKOLL 21Q4)
Sida

KOMÀAI'N

Soci¿lnämnden

Smmträdesdatum

2019-11-04

Dnr 201,9-000002



Fail
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KAHS¡OnOS Sida

KOMÀAI'N SAMMANTnÄOESpnOTOKOLL 22Q4)

Socialnämnden

Smmträdesd¿t.¡m

2079-71-04

Dr¡t7592s 1s2

Personalfràgor

Socialnämndens beslut
Informationen tas till protokollet.



KARI.SBCIRGS

KOMMUN
Sida

SAMMANTnÄOESpnOTOKOLL 23Q4)
Smmantrádesdatum

2019-11,-04

Dm 201,9-000003

Ekonomisk status fìir integration
Utfallet pet den sista oktober 2019 visar på ett överskott på 1 892 tkr.

o Statistik IFO

Socialnämnden

s 1s3

o

Information

Socialnämndens beslut
Informationen tas till protokollet.

Ann Lindquist Kati, Aktiuitetshuset infotnetat om:

o Ptoiekt frFlälsosammalevnadsvanortt

Eua Olsson, enhetschef sãtskilt boende somatiþ Susaane Kadstöm
tohansson och Rebecca .,4-ndetsson, undetsköterckot (samtliga i
ptojektgtupp heltid som notm) infotment om:

o Heltid som norrn

Mattina Enbom, conttollet infotmetar om:

Kostnad ftir ekonomiskt bistånd
Utfallet per den sista oktober uppgick till430 tkr kronor, vilket är över
budget för pedoden.

Statistik över antal beviliade timmar i hemvården
Statistik över antal värdtagarc samt beviljade timmar i hemvården. I
oktober månad fu 2079 beviliades 3 132 t.rrlfftar vilket àt nâgot lägre än
månaden innan. Antal värdtagare i mars var 779 st.

Aktuell boende- och verks tällighetsstatis tik avseende
verksamheteffia
Den sista oktober fu 201,9 var det ingen kö till särskilt boende ellet
korttiden.

o

o

O

Sandn Peters, socialchef infotmetat om:



KOMAAI,N
KARTSBOROS Sida

sAr\,fMANTnaOnSpnoroKol-I. 24Q4)
Smt¡ädesdatum

2019-11-04

o Julbord fìir perconalen
Socialnämnden süiller sþ positiv till att personalen bjuds på julbord.

o Julbord med socialnämnden 2019-t¿-02

o Gmnskning GDPR

o Uppfitlining eftet granskning IVO-IFO

o Haganäset 40 åt

Fteddka Efetmans s ot4 fünalningseltetetete Ínfotm etat om:

o Tiänsteskrivelse med bamtättspercpektiv och ekonomiska
konsekr¡enset

o Utbildning barnkonventionen 18 nov kI18.00

Socialnämnden



Undertecknat av följande personer

Monica Staudinger
E-Legitimation:

Utfärdare:

Datum:

Transaktionsidentitet:

BanklD Mobile

Länsförsäkringar Bank Aktiebolag (publ)

20L9-LL-07 16:58:57

425838 F463130310571.88C548EF53E0D06398887E8

PETER DAHTQVTST

E-Legitimation:

Utfärdare:

Datum:

Transaktionsidentitet:

BankID Mobile

Swedbank AB (publ)

20L9-11-08 09:46:16

c50A66D8F37EoCB80E5 F14C15 FBCFE0E97 A507 2F4A

Frcdrika Linnéa
Maria Hcrmansson
E-Legitimation:

Utfärdare:

Datum:

Transaktionsidentitet:

BanklD Mobile

Länsförsäkringar Bank Aktiebolag (publ)

20L9-LL-11 L2:49:24

022bb c4af 45a 588a9bf bf l.43600Lf4bc2f b 85429tc0f d26f0c3 5e5 Le68fd94de

Underskriftstjänst Visma Fcdcretionstjänst

@ Visma


