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Granskning av nämnden för utbildning, kultur och fritids arbete med digitalisering av utbildnings-

verksamheten 

På vårt uppdrag har PwC genomfört en granskning av nämnden för utbildning, kultur och fritids arbete 

med digitalisering av utbildningsverksamheten. Syftet med granskningen är att bedöma om nämnden  

säkerställer att det finns förutsättningar för en ändamålsenlig implementering av den nationella digitali-

seringsstrategin och de förändrade styrdokumenten samt om den interna kontrollen inom området är till-

räcklig. 

En förutsättning för att alla barn och elever ska ges möjlighet att utveckla en adekvat digital kompetens är 

att lärare och skolpersonal själva har tillräcklig digital kompetens för sin roll i undervisningen. Av gransk-

ningen framgår att verksamheten kommit relativt långt i arbetet med digitalisering i skolan. Dock saknas 

en tydlig styrning från huvudmannen inom området, för att säkerställa en likvärdig tillgång till  

digital kompetens. Vidare har arbetet med IKT-handlingsplaner, där utgångspunkten varit styrning inom 

området, inte varit aktivt de senaste åren. Granskningen visar att det saknas en sammanställd översikt 

över personalens kompetenser rörande digitalisering och att det finns vissa fortbildningsbehov i verksam-

heten, för att kunna säkerställa en mer likvärdig kompetens hos skolpersonalen. Samtidigt ges bilden att 

det vid behov av fortbildning sker ett relativt aktivt arbete med kompetenshöjande insatser på enheterna, 

genom bland annat gemensamma utbildningsdagar kring lärplattformar, digitala läromedel, appar och 

funktioner. 

I den nationella strategin betonas vikten av att barn, elever och personal har en god och likvärdig tillgång 

till digitala verktyg och resurser i syfte att förbättra utbildningen och effektivisera verksamheten. Gransk-

ningen visar att det på förvaltningsnivå finns flertalet funktioner som arbetar med att stödja verksam- 

heterna i arbetet med digitalisering, både pedagogiskt och supportmässigt via förvaltningens IKT-strateg 

samt genom samarbetet med Göliska-IT. Vidare finns utpekade nyckelpersoner (IT-samordnare) på  

respektive skolenhet. Rektorerna upplever att lärarnas tillgång till både support och teknisk infrastruktur 

generellt sett är god även om behov av fortsatt utvecklingsarbete finns. Nämnden har säkerställt en likvär-

dig tillgång till digitala verktyg genom enhetstilldelning 1:1 och rektorernas bedömning är att samtliga 

elever har tillgång till digital teknik. 

I granskningen görs bedömningen att nämnden inte i tillräcklig utsträckning följer upp digitaliserings- 

arbetet i det systematiska kvalitetsarbetet. Den övergripande dokumenterade uppföljningen är begränsad 

och det saknas information om förvaltningens kompetens och utbildningsbehov inom området. Vidare 

saknas information om användandet av digitala verktyg i undervisningen. Uppföljning av digitaliserings-

arbetet sker till viss del i enheternas dokumenterade systematiska kvalitetsarbete men informationen når 

inte nämnden. Med utgångspunkt i den nationella strategin är digitalisering en viktig förutsättning för en 

väl fungerande utbildningsverksamhet och bör därför inkluderas i det systematiska kvalitetsarbetet, både 

på enhets- och huvudmannanivå.  

Utifrån genomförd granskning bedömer vi att nämnden för utbildning, kultur och fritid inte helt säker-

ställt att det finns förutsättningar för en ändamålsenlig implementering av den nationella digitaliserings-

strategin och de förändrade styrdokumenten. Vidare bedömer vi att nämndens interna kontroll inom områ-

det är ej tillräcklig.  
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Med utgångspunkt i de förbättringsområden som identifierats i granskningen lämnas ett antal  

rekommendationer till nämnden för utbildning, kultur och fritid att: 

• Säkerställa en gemensam systematik för kartläggning av personalens kompetenser och fortbildnings-

behov gällande digitalisering för att utifrån den kunna planera nödvändiga insatser.  

• Säkerställa att huvudmannens systematiska kvalitetsarbete även inkluderar digitaliseringsarbetet.  

• Säkerställa att digitaliseringsarbetet följs upp systematiskt och att uppföljningen är tillräckligt omfat-

tande för att nämnden ska ges bra förutsättningar att ta sitt huvudmannaansvar för verksamheten. 

Kommunrevisionens beslut 

Revisorerna beslutade vid sitt sammanträde den 17 juni att skicka revisionsrapporten till nämnden för  

utbildning, kultur och fritid för svar och till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för kännedom.  

Revisorerna förväntar sig ett svar från nämnden för utbildning, kultur och fritid med en redovisning av 

vilka åtgärder som kommer att vidtas, utifrån de rekommendationer som ges i rapporten. Svaret bör vara 

revisorerna tillhanda senast 2022-10-28.  

 

För revisorerna i Götene kommun 

 

 

 

Peter Legendi 

Ordförande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bilaga, Granskning av skolans digitalisering, PwC 2022. 
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Götene kommun genomfört en 

granskning av skolans digitalisering. Granskningens syfte är att bedöma om nämnden 

för utbildning, kultur och fritid säkerställer att det finns förutsättningar för en 

ändamålsenlig implementering av den nationella digitaliseringsstrategin och de 

förändrade styrdokumenten samt om den interna kontrollen inom området är tillräcklig.  

Utifrån genomförd granskning bedömer vi att nämnden för utbildning, kultur och fritid 

inte helt säkerställt att det finns förutsättningar för en ändamålsenlig implementering av 

den nationella digitaliseringsstrategin och de förändrade styrdokumenten. Vidare 

bedömer vi att nämndens interna kontroll inom området är ej tillräcklig. 

Nedan ses bedömning för varje revisionsfråga. För fullständiga bedömningar se 

respektive revisionsfråga i rapporten eller det avslutande avsnittet “Sammanfattande 

bedömningar utifrån revisionsfrågor”.  

Revisionsfrågor Bedömning  

Säkerställer nämnden att det finns en likvärdig tillgång 

till digital kompetens hos skolans personal? 

Nej 

 

Säkerställer nämnden att det finns en likvärdig tillgång till 
support och infrastruktur som stödjer implementeringen av 
strategin? 

Ja 

 

Följer nämnden upp digitaliseringsarbetet i det systematiska 
kvalitetsarbetet? 

Nej 

 

 

Rekommendationer 

Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderar vi nämnden för utbildning, kultur och 

fritid att: 

● Säkerställa en gemensam systematik för kartläggning av personalens kompetenser 

och fortbildningsbehov gällande digitalisering för att utifrån den kunna planera 

nödvändiga insatser.  

● Säkerställa att huvudmannens systematiska kvalitetsarbete även inkluderar 

digitaliseringsarbetet.  

● Säkerställa att digitaliseringsarbetet följs upp systematiskt och att uppföljningen är 

tillräckligt omfattande för att nämnden ska ges bra förutsättningar att ta sitt 

huvudmannaansvar för verksamheten. 
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Inledning 
Bakgrund 
Dagens elever lever i ett alltmer digitaliserat samhälle och läsåret 2020/2021 har i och 

med pandemin inneburit en ökad användning av digitala verktyg och färre fysiska möten 

– något som blir särskilt utmanande för dem som är helt nya i skolan. Skolans 

digitalisering handlar om att förbereda elever för ett mer uppkopplat liv. Enligt den 

nationella digitaliseringsstrategin betyder det att skolan ska bidra till att eleverna 

utvecklar sin digitala kompetens, får god och likvärdig tillgång till digitala verktyg och att 

det ska finnas forskning och uppföljning som stöttar utveckling och insatser. 

Den nationella strategin för digitaliseringen av skolväsendet innehåller tre fokusområden 

som sammantaget ska leda till att det övergripande målet för strategin uppnås. Varje 

fokusområde innefattar ett mål och flera delmål som ska uppnås till år 2022. De tre 

fokusområdena är:  

- Digital kompetens för alla 

- Likvärdig tillgång och användning 

- Forskning och uppföljning 

Av Skolinspektionens årsrapport 2020 framgår att; samtidigt som rektorer ser att 

pandemin påskyndat utvecklingsarbetet kring digitaliseringen, finns det fortsatt 

skillnader i lärares vana och trygghet i att använda digitala verktyg. Rektorer ser också 

en bristande likvärdighet i elevers tillgång till digitala verktyg och internetuppkoppling, 

både i hemmet och i skolan. Förutsättningarna för att arbeta digitalt i skolan skiljer sig 

både beroende på tillgången till teknik och på hur kompetensen kring användningen ser 

ut. Det är viktigt att skolhuvudmännen arbetar för att skapa de förutsättningar 

verksamheten behöver för att nå målen i såväl strategi som de förändrade 

styrdokumenten.  

Utifrån en bedömning av väsentlighet och risk har revisorerna beslutat att granska 

arbetet med styrning och ledning för att nå målen i såväl den nationella 

digitaliseringsstrategin som i de förändrade styrdokumenten. 

Syfte och revisionsfrågor 
Granskningens syfte är att bedöma om nämnden för utbildning, kultur och fritid 

säkerställer att det finns förutsättningar för en ändamålsenlig implementering av den 

nationella digitaliseringsstrategin och de förändrade styrdokumenten samt om den 

interna kontrollen inom området är tillräcklig.  

Revisionsfrågor: 

- Säkerställer nämnden att det finns en likvärdig tillgång till digital kompetens hos 

skolans personal? 

- Säkerställer nämnden att det finns en likvärdig tillgång till support och infrastruktur 

som stödjer implementeringen av strategin? 

- Följer nämnden upp digitaliseringsarbetet i det systematiska kvalitetsarbetet? 

Revisionsfråga 1-2 utgör grund för bedömning av ändamålsenlighet. 

Revisionsfråga 3 utgör grund för bedömning av intern kontroll. 
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Revisionskriterier 
Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens 

analyser och bedömningar. 

- 6 kap. 6 § Kommunallagen (rev.fr. 1, 3) 

- Digitaliseringsstrategins delmål (rev.fr. 1) 

- 2 kap. 34 § Skollagen (rev.fr. 2) 

- 2 kap. 35 § Skollagen, (rev.fr. 3) 

- 4 kap. 3-4§§ Skollagen (rev.fr. 2-3) 

Avgränsning 
I tid avgränsas granskningen i huvudsak till år 2022. Granskningen avgränsas till att 

omfatta nämnden för utbildning, kultur och fritid och dess ansvar som huvudman för 

utbildningsverksamheten. Stickprov på enhetsnivå har tagits från Liljestensskolan och 

Källby skola F-6. Skolans digitalisering granskas och definieras utifrån den nationella 

digitaliseringsstrategins mål och delmål.  

https://www.regeringen.se/4a9d9a/contentassets/00b3d9118b0144f6bb95302f3e08d11c

/nationell-digitaliseringsstrategi-for-skolvasendet.pdf. 

Metod 
Inom ramen för granskningen har en enkät skickats ut till samtliga rektorer inom 

grundskolan, totalt 7 rektorer. Undersökningen är en webbaserad enkät som har 

genomförts med hjälp av det digitala verktyget SurveyXact.  

 

Enkäten var möjlig att besvara mellan 2022-04-27-2022-05-10. Samtliga rektorer 

besvarade enkäten.  

 

Granskningen har genomförts genom insamling av relevanta beslut och dokument på 

enhets- och huvudmannanivå, till exempel lokala handlingsplaner som knyter an till 

nationella strategin och dess mål. Stickproven på enhetsnivå har tagits från 

Liljestensskolan och Källby skola F-6.Inom ramen för granskningen har även en 

protokollgenomgång från maj 2021 till och med maj 2022 genomförts.  

 

En gemensam intervju har genomförts med sektorschef, kommunutvecklare med 

inriktning pedagogisk verksamhet samt IKT-strateg1 (numera titeln 

digitaliseringsutvecklare). De intervjuade har beretts möjlighet att sakgranska rapporten. 

 

 

 
1
 Förvaltningens IKT-strateg har vid tiden för granskningen bytt titel till digitaliseringsutvecklare. I rapporten benämns 

digitaliseringsutvecklaren som IKT-strateg.  

https://www.regeringen.se/4a9d9a/contentassets/00b3d9118b0144f6bb95302f3e08d11c/nationell-digitaliseringsstrategi-for-skolvasendet.pdf
https://www.regeringen.se/4a9d9a/contentassets/00b3d9118b0144f6bb95302f3e08d11c/nationell-digitaliseringsstrategi-for-skolvasendet.pdf
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Granskningsresultat 
Likvärdig tillgång till digital kompetens hos skolans personal 
Revisionsfråga 1: Säkerställer nämnden att det finns en likvärdig tillgång till digital 

kompetens hos skolans personal? 

 

Iakttagelser 

Nämnden för utbildning, kultur och fritids arbete med digitaliseringsstrategin påbörjades 

i samband med införandet av den nationella digitaliseringsstrategin år 2017. Som en del 

i detta genomfördes en inventering avseende utbildning och utrustning. Vidare 

diskuterades digitaliseringsstrategin vid rektorsmöten. Vi har inom ramen för 

granskningen erhållit ett dokument där en avstämning mot delar av 

digitalsieringsstrategins ambitioner stäms av i verksamheten och om några särskilda 

kostnader/resurser behöver tillsättas för att ambitionerna ska kunna uppnås. Inom 

ramen för inventeringen noteras punkter kopplat till kompetensförsörjning hos skolans 

personal.  Under 2018 upprättades även en plan med start 2018 för hur verksamheten 

skulle uppnå 1:12 fördelning i grundskolan. Ambitionen var att 2020/2021 skulle samtliga 

elever ha tillgång till 1:1.  

Som en del i arbetet med strategin upprättade verksamheten ett arbetssätt med IKT3-

handlingsplaner utifrån en effektkedja4.  Syftet med IKT-handlingsplanen är att sätta 

fokus på att utveckla elevernas, barnens  digitala kompetens utifrån de fyra 

nyckelkompetenserna som skolverket lyfter fram i LGR11 (Reviderad 2017) och 

förslaget till nya läroplan för förskolan (2018). IKT-handlingsplanen skulle upprättas vid 

läsårsstart och följas upp 1 gång per termin och vid nytt läsår då den kan ligga till grund 

för nästa års IKT-handlingsplan.  

Enligt intervju har respektive IKT-handlingsplan som upprättats på enhetsnivå skickats 

centralt för vidare hantering. Enligt intervjuer var ovanstående arbete aktivt mellan åren 

2018 och 2020. Sedan dess uppges vid intervjuer att den centrala hanteringen med 

planerna avstannat. En anledning till detta uppges vara att förvaltningen lagt tid och 

resurser på pandemihantering och upphandling av ett nytt verksamhetssystem samt 

lärplattform.  

Enligt intervju har dock ett arbete med IKT-planerna fortsatt på enhetsnivå. Det finns 

dock ingen uppfattning från centralt håll på vilket sätt enheterna arbetat med planerna 

och/eller om dessa har följts upp. Arbetet med handlingsplanerna är enligt intervju inte 

en del av det dokumenterade systematiska kvalitetsarbetet. Dock betonas att det inte 

innebär att digitalisering i skolan inte är aktuellt och att det inte är en del av enheternas 

systematiska kvalitetsarbete. 

Vi har inom ramen för granskningen tagit del grundskolornas IKT-planer. Inom ramen för 

granskningen har ett stickprov tagits avseende Liljestensskolan och Källby skolans 

planer för året 2021-2022. Av Liljestensskolans IKT-plan framgår information om 

 
2
 Ratio 1:1 innebär ett digitalt verktyg per barn/elev. 

3
 IKT - Informations- och kommunikationsteknik. 

4
 Ett verksamt instrument för att planera sina insatser kallas för ”effektkedjan”. Effektkedjan beskriver kortfattat de olika 

länkarna mellan de resurser man sätter in och de effekter man vill uppnå 
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elevernas tekniska förutsättningar, beskrivning av nuläge, mål med 

digitaliseringsarbetet, beskrivning av IKT-grupp/utvecklingsgrupp på skolan, beskrivning 

av hantering av fel på elevdatorer samt kompetensutvecklingsinsatser 2021-22. Vidare 

har vi tagit del av Källby skolans F-6 IKT-plan där det framgår vision, målsättning och 

förväntningar på pedagoger och elever i åk 3 och åk 6. Utifrån ovanstående IKT-planer 

noteras att det förekommer skillnader mellan planernas innehåll och utförlighet.  

Utöver ovanstående arbete med IKT-handlingsplaner har vi inte noterat någon 

ytterligare styrning från huvudmannen. Vi noterar dock att i nämndens beslutade 

verksamhetsplan för året 2022 finns uttryckta ambitioner inom digitalisering kopplat till 

förskolan. I verksamhetsplanen noteras inga ambitioner kopplat till övriga 

skolverksamheten.   

Enligt intervju finns ingen centralt sammanställd dokumenterad översikt över 

skolpersonalens kompetenser som helhet rörande digitalisering. Enligt intervjuer är dock 

uppfattningen att skolpersonalens kompetens är hög och att frågan avseende 

digitalisering är levande, detta med hänvisning till att förvaltningen under ett antal år har 

arbetat aktivt med frågan. I intervjuer nämns covid-19-pandemin och distans- och 

fjärrundervisningen5 som ett konkret exempel på något som bidragit till att utveckla den 

digitala kompetensen hos skolpersonalen och elever. Vidare uppges att det är en 

förutsättning/krav vid nyrekryteringar att personalen behärskar digitala verktyg och 

använder dessa i undervisningen. Enligt intervju uppges dock exempel på insatser som 

gjorts för att kartlägga skolpersonalens kompetens tidigare. I samband med lanseringen 

av strategin genomfördes en självskattning av IT-kompetensen via SKR som kallas för 

LIKA6 under 2018 och 2019. Utöver ovanstående har ingen samlad inventering eller 

sammanställning av skolpersonalens kompetens genomförts.  

Enligt intervju tar nämnden för utbildning, kultur och fritid inte del av någon särskild 

uppföljning avseende skolpersonalens kompetens inom området.   

Kopplat till det kollegiala utbytet finns det en intern grupp avseende förskola där IKT-

pedagoger träffas och tittar på utveckling tillsammans med förskolerektorer. Enligt 

intervju finns dock inte något liknande forum inom ramen för grundskola.  

Sedan 2022 har kommunerna i V6-samarbetet en ny organisation inom skolområdet. 

Bland annat finns en beredningsgrupp som i huvudsak består av kommunernas IKT-

strateger samt en styrgrupp som består av skolchefer. Enligt intervju har styrgruppen 

inte tidigare haft ett tydligt uppdrag. Under 2021/2022 har skolcheferna fått i uppdrag att: 

“Skapa förutsättningar för att höja kvalitet och effektivitet i arbetet med (digital) 

undervisning och lärande, dokumentation, IT-system, kommunikation samt 

administration inom V6”.  

 
5 Fjärrundervisning definieras i skollagen som interaktiv undervisning som bedrivs med informations- och 

kommunikationsteknik där elever och lärare är åtskilda i rum men inte i tid. Distansundervisning definieras i skollagen 
som interaktiv undervisning som bedrivs med informations- och kommunikationsteknik där elever och lärare är åtskilda i 
både rum och tid. (Skolverket, 2022) 
6
 LIKA ledning är tänkt som ett stöd i digitaliseringsarbetet. Verktyget är framför allt till ledning för att tydliggöra vad 

digitaliseringen innebär och för att belysa områden där stöd och insatser kan behövas. Det är ett skattningsverktyg som 
bygger på värdering och bedömning av den digitala lärarvardag - en skattning som mynnar ut i ett förslag till 
handlingsplan med tips på olika aktiviteter (LIKA, SKR 2022). 
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I den genomförda enkätundersökningen fick grundskolerektorerna besvara ett antal 

frågor kopplat till kartläggning och kompetensförsörjning inom området. 14 procent av 

rektorerna anger att kartläggning sker en gång per år (se figur 1). 14 procent av 

rektorerna uppger att kartläggning sker i ett annat intervall som exempelvis vartannat år. 

72 procent av rektorerna uppger dock att det inte genomförs regelbundna kartläggningar 

av personalens digitala kompetens.  

Figur 1: Görs det regelbundna kartläggningar av personalens digitala kompetens? 

 

Vidare ställdes en följdfråga på vilket sätt kartläggningen genomförs där svarande 

kunde klicka i flera alternativ (se figur 2). En majoritet av rektorerna, 100 procent angav 

att kartläggning sker vid medarbetarsamtal. Vidare anger 50 procent att kartläggning 

sker på APT eller vid andra återkommande möten.   

Figur 2: Hur genomförs kartläggningen? 

 

I enkätundersökningen ställdes också en fråga om det finns personer/funktioner på 

skolan eller i kommunen som har ett uttalat och kommunicerat ansvar över att fortbilda 

lärare med syfte att utveckla deras pedagogiska digitala kompetens (se figur 3). 86 

procent av rektorerna angav att det finns och 14 procent har svarat att det inte finns.  

Figur 3: Finns personer/funktioner som har ett uttalat ansvar för fortbildning?  

 

I enkätundersökningen ställdes en fråga om det finns en plan för kompetensutveckling 

avseende digital kompetens för all personal (se figur 4). 29 procent av rektorerna anser 

att det inte finns och 71 procent anser att det finns. 
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Figur 4. Finns en plan för kompetensutveckling avseende digital kompetens för all 

personal? 

 

I fritextsvaren framgår att alla pedagoger har digital kompetens men att det varierar i 

omfång och att det finns ett fortbildningsbehov. Rektorerna uppger olika exempel på vad 

de gör för att säkerställa att personal får digital kompetens. Bland annat genom att 

utrusta lärarna med digitala verktyg och att gå igenom skolans IKT-plan varje läsår. Det 

uppges också att det genomförs gemensamma utbildningsdagar kring lärplattformar, 

digitala läromedel, appar och funktioner. Vidare försöker rektorerna uppmuntra till 

kollegialt lärande mellan personalen. Enligt intervju finns även ämnesspecifika träffar 

mellan lärare från olika skolenheter, där digitalisering i undervisningen kan lyftas som en 

punkt.  

Bedömning 

Revisionsfråga 1: Säkerställer nämnden att det finns en likvärdig tillgång till digital 

kompetens hos skolans personal? 

Nej. En förutsättning för att alla barn och elever ska ges möjlighet att utveckla en 

adekvat digital kompetens är att lärare och skolpersonal själva har tillräcklig digital 

kompetens för sin roll i undervisningen. Utifrån intervjuer konstateras att verksamheten 

kommit långt i arbetet med digitalisering i skolan. I granskningen har vi dock inte kunnat 

konstatera någon tydlig styrning från huvudmannen inom området för att säkerställa en 

likvärdig tillgång till digital kompetens. Vidare har arbetet med IKT-handlingsplaner, där 

utgångspunkten varit styrning inom området, inte varit aktivt de senaste åren.  

Granskningen visar att det inte finns någon sammanställd översikt över personalens 

kompetenser rörande digitalisering. Vidare visar genomförd enkätundersökning att det 

inte genomförs regelbundna kartläggningar av skolpersonalens kompetens och behov 

inom området, samtidigt som enkätundersökningen indikerar att det finns 

fortbildningsbehov i verksamheten för att kunna säkerställa en mer likvärdig kompetens 

hos skolpersonalen. Enkätundersökningen visar dock att det vid behov sker ett aktivt 

arbete med kompetenshöjande insatser på enheterna genom bland annat 

gemensamma utbildningsdagar kring lärplattformar, digitala läromedel, appar och 

funktioner. 

 

Likvärdig tillgång till support och infrastruktur  

Revisionsfråga 2: Säkerställer nämnden att det finns en likvärdig tillgång till support och 

infrastruktur som stödjer implementeringen av strategin? 

Iakttagelser  

I intervju framgår att respektive grundskola i Götene har egna IT-samordnare som 

stöttar lärare och rektorer i digitaliseringsarbetet i stort. Vidare uppges vid intervju att 

förstelärare har ett särskilt uppdrag inom ramen för digitalisering med fokus på 

hårdvara/pedagogiska verktyg. Skolans IT-samordnare har även i uppdrag att kontakta 
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Göliska-IT7 alternativt förvaltningens IKT-strateg. Om frågor finns avseende system som 

till exempel lärplattform samt frågor rörande det pedagogiska arbetet kan även 

förvaltningens IKT-strateg kontaktas. Vidare kan skolorna, vid problem med nätverk, 

även kontakta förvaltningens IKT-strateg vid problem med nätverk som i sin tur 

kontaktar Göliska-IT. Enligt intervju finns även krav om att Gölitska-IT inte enbart ska 

bistå med teknisk support utan även utvecklingsfrågor. Ett exempel som Gölitska-IT 

arbetar med är digitala nationella prov. Enligt intervju finns utvecklingspotential att 

fortsätta tydliggöra vem som ska kontaktas i vilka frågor. 

 

I den genomförda enkätundersökningen ställdes ett antal frågor kopplat till om det finns 

personer/funktioner på skolan och/eller i kommunen som har ett uttalat och 

kommunicerat ansvar att stötta och utbilda lärare i användningen av skolornas 

gemensamma IT-tjänster och hårdvara som datorer (se figur 6). Enkätresultatet visar att 

samtliga rektorer anser att det finns, både för IT-tjänster och hårdvara. Exempel på 

funktioner som nämns genom fritextsvar är förvaltningens IKT strateg (tidigare IT- 

samordnare) och enheternas egna IT-samordnare på skolan.  

 

Figur 6: Finns det personer/funktioner på skolan eller i kommunen som har ett uttalat 

och kommunicerat ansvar att stötta och utbilda lärare i användningen av skolornas 

gemensamma it-tjänster/hårdvara?  

 

I den genomförda enkätundersökningen ställdes också ett antal frågor om rektorernas 

bild av tillgång till teknisk support (se figur 7). Utifrån inkomna enkätsvar framkommer att 

en majoritet av rektorerna, 71 procent uppger att samtliga lärare har god tillgång till 

teknisk support. 29 procent har svarat att samtliga lärare har viss tillgång till teknisk 

support. 

 

Figur 7: Vad är din bild av lärarnas tillgång till teknisk support? 

 
 

Vidare ställdes en fråga kopplat till den tekniska infrastrukturen, exempelvis bredband 

och hårdvara (se figur 8). En majoritet av rektorerna, 86 procent, uppger att samtliga 

lärare har god tillgång till teknisk infrastruktur. Vidare har resterande 14 procent svarat 

att samtliga lärare har viss tillgång till teknisk infrastruktur. 

 

 
7
 Göliska-IT är ett samarbete mellan kommunerna Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping, Skara och Vara.Uppdraget är 

att förse ägarkommunerna inklusive bolag med IT-drift och support.  



 
 

10 

Figur 8: Vad är din bild av lärarnas tillgång till teknisk infrastruktur? 

 
I fritextsvaren framgår att vissa rektorer tycker att det finns utvecklingsområden inom 

området infrastruktur och support. Som exempel lyfts att nätverket eller vissa funktioner 

inte alltid fungerar. 

 

Som ovan nämnt under revisionsfråga 1 påbörjades ett arbete med start 2018 för hur 

verksamheten skulle uppnå 1:1 fördelning i grundskolan. Ambitionen var att senast 

2020/2021 skulle samtliga elever ha tillgång till 1:1. Enligt uppgift var det några 

årskurser under läsåret 21/22 på F-6 skolorna som haft två elever per digitalt verktyg. 

Dock uppges att från HT22 ska det vara helt klart på alla skolor årskurs 1 – 9. 

  

Vid tiden för granskningen uppges verksamheten vara i mål kring ovanstående. I den 

genomförda enkätundersökningen uppger samtliga rektorerna att samtliga elever har 

tillgång till adekvat digital teknik8(se figur 9). 86 procent anger att samtliga elever har 

god tillgång till och 14 procent har viss tillgång till digital teknik. Ingen rektor uppger att 

det bara är en del elever som har tillgång till digital teknik. 

 

Figur 9: Vad är din bild av elevernas tillgång till digital teknik? 

 
Bedömning 

Revisionsfråga 2: Säkerställer nämnden att det finns en likvärdig tillgång till support och 

infrastruktur som stödjer implementeringen av strategin? 

Ja. I den nationella strategin betonas vikten av att barn, elever och personal har en god 

och likvärdig tillgång till digitala verktyg och resurser i syfte att förbättra utbildningen och 

effektivisera verksamheten. Vi konstaterar att det på förvaltningsnivå finns flertalet 

funktioner som arbetar med att stödja verksamheterna i arbetet med digitalisering, både 

pedagogiskt och supportmässigt via förvaltningens IKT-strateg samt genom samarbetet 

med Göliska-IT. Vidare finns utpekade nyckelpersoner (it-samordnare) på respektive 

skolenhet. Vidare visar enkätundersökningen att rektorerna upplever att lärarnas tillgång 

till både support och teknisk infrastruktur är generellt sett god även om fortsatt 

utvecklingsarbete finns. Vidare visar granskningen att nämnden har säkerställt en 

 
8
 I den nationella strategin tydliggörs att ordet adekvat används dels för att poängtera att digital kompetens förändras 

över tid i takt med den tekniska utvecklingen såväl av nya användningsområden. Dels används adekvat för ”att markera 
att det inte är möjligt att precisera en absolut nivå för digital kompetens då den successivt behöver utvecklas utifrån 
samhällets krav och barns och elevers förutsättningar” (Skolverket, 2021) 
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likvärdig tillgång till digitala verktyg genom enhetstilldelning 1:1 och att rektorernas 

bedömning är att samtliga elever har tillgång till digital teknik.  

Uppföljning av digitaliseringsarbetet 
Revisionsfråga 3: Följer nämnden upp digitaliseringsarbetet i det systematiska 

kvalitetsarbetet? 

Iakttagelser 

Uppföljning 

Nämndens struktur för att följa upp skolornas arbete framgår av dokumentet 

Systematiskt kvalitetsarbete för sektor Barn och Utbildning (2019-10-22). I dokumentet 

presenteras nämndens mål för det systematiska kvalitetsarbetet samt hur det 

systematiska kvalitetsarbetet i Götene kommun genomförs. För kvalitetsarbetet finns ett 

årshjul och det framgår att verksamhetens resultat ska följas upp och utvärderas i 

delårsrapport, delårsbokslut, årsbokslut samt enheternas och huvudmannens 

kvalitetsredovisningar.  

I den senaste dokumenterade kvalitetsredovisningen 2020/2021 noteras ingen 

uppföljning kopplat till digitalisering förutom för förskolan. Inom ramen för nämndens mål 

om att “Barn och elever ges möjlighet att påverka sitt lärande genom delaktighet och 

inflytande” ska verksamheten arbeta med digitalisering. Av uppföljningen konstateras att 

pedagogerna inom förskolan har tillfört olika digitala verktyg som t.ex. förstoringsägg. 

Enligt rapporteringen har arbetssättet skapat intresse hos barnen för området och enligt 

rapporteringen behärskar barnen nu även en mängd digitala verktyg och arbetssätt, 

beroende på ålder.  

Vid intervju framgår att det dock sker viss uppföljning genom dialogmöten, där hela 

nämnden är representerade, rektorer, förstelärare etc. Enligt intervju får nämnden 

information om det pågående digitaliseringsarbetet.   

I den dokumenterade kvalitetsredovisningen från 2018/2019 återges viss information 

avseende arbetet med digitaliseringsstrategin. Bland annat framgår att förskolor och 

skolor inkl. fritidshemmen utökat antalet digitala lärresurser, något som ligger i linje med 

regeringens beslutade digitaliseringsstrategi. Vidare uppges att förra och innevarande 

års satsning har bidragit till att öka likvärdigheten vad gäller tillgången till digitala 

lärresurser inom nämndens verksamheter. Dock konstateras i rapporten att utbudet 

varierar mellan förskolor, skolor och mellan årskurser. För att kunna motsvara 

digitaliseringsstrategins krav förutsätts därför en fortsatt planerad utökning. 

I enkäten ställdes en fråga till rektor vad denne redovisar till 

förvaltningschef/verksamhetschef/motsvarande avseende lärande med digitala verktyg. 

Bland annat framgår att uppföljning sker inom ramen för det systematiska 

kvalitetsarbetet och där en beskrivning av lärandeprocessen görs, där digitala verktygen 

ingår. Vidare framgår i fritextsvaren att en stor del av tiden detta läsår (vårterminen) har 

ägnats åt att ställa om till både distans- och fjärrundervisning och ökad digitalisering av 

undervisningen. I enheternas specifika kvalitetsredovisningar lyfts digitalisering tydligare 

men kortfattat. Vid intervju framgår att den dokumenterade uppföljningen som sker på 

enhetsnivå per automatik inte når nämnden. 
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Som nämns ovan har enheterna egna IKT-handlingsplaner. IKT-handlingsplanen ska 

upprättas vid läsårsstart och följas upp 1 gång per termin och vid nytt läsår, då den kan 

ligga till grund för nästa års IKT-handlingsplan. Av intervjuer framgår att arbetet med 

planerna var aktivt mellan åren 2018 och 2020. Sedan dess uppges vid intervjuer att 

den centrala hanteringen med planerna avstannat. Vi har inom ramen för granskningen 

tagit del av samtliga skolors IKT-planer, där det framgår att vissa inte är uppdaterade 

inför läsår 2021/22. Som tidigare konstaterats under revisionsfråga 1 finns ingen 

uppfattning från centralt håll på vilket sätt enheterna arbetat med planerna och/eller om 

dessa har följts upp.  

Inom ramen för genomförd enkätundersökning ställdes en fråga om det sker 

förändringar utifrån genomförda analyser avseende digitaliseringsarbetet (se figur 10). 

En majoritet av rektorerna, 71 procent uppger att det sker en förändringar utifrån 

genomförda analyser medan 29 procent av rektorerna upplever att det inte sker 

förändringar utifrån genomförda analyser avseende digitaliseringsarbetet.  

Figur 10: Upplever du att det sker det förändringar utifrån genomförda analyser 

avseende digitaliseringsarbetet? 

 
Vidare framkommer i intervjuer att någon formell uppföljning eller utvärdering hur 

skolenheterna ligger till i förhållande till de nationella målen inte har genomförts. Vid 

intervjuer framgår att bedömningen är att förvaltningen kommit långt inom arbetet med 

digitaliseringsstrategin men att uppföljningen inte påvisar detta. De intervjuade 

konstaterar att uppföljningen behöver bli bättre. Vid intervju nämns dock att det inom 

ramen för nuvarande arbetssätt finns förutsättningar att fånga upp eventuella brister och 

utvecklingsområden. Skulle större problem eller utvecklingsområden förekomma på 

enhetsnivå skulle dessa komma nämnden till del via exempelvis förvaltningschefens 

kontinuerliga avstämningspunkt på nämndens sammanträden.  

Protokoll 

Inom ramen för granskningen har en genomgång av nämndens protokoll; perioden maj 

2021-maj 2022 gåtts igenom. Vid sammanträdet 2021-10-21 §121 under övriga frågor 

ställdes en fråga till förvaltningen från nämnden om inte barnbladen där man fyller i 

information om sitt barn kan bli digitala? Skolchef svarade att inom v6-kommunernas 

samarbete upphandlas ett nytt verksamhetssystem som kommer att införas i Götene 

nästa höst 2022. Vidare framgår att det kommer en ny skolplattform. När dessa är 

införda kommer förvaltningen se över möjligheten att digitalisera till e-blanketter. Av 

informationen framgår att det finns de som har hemlig identitet och andra känsliga 

uppgifter som inte kan rapporteras in digitalt på ett säkert sätt i nuläget.  

Enligt intervju har ingen nyttoanalys genomförts avseende digitaliseringens effekter på 

verksamheten som helhet. 

 

 



 
 

13 

Bedömning 

Revisionsfråga 3: Följer nämnden upp digitaliseringsarbetet i det systematiska 

kvalitetsarbetet? 

Nej. Vi bedömer att nämnden inte i tillräcklig utsträckning följer upp digitaliseringsarbetet 

i det systematiska kvalitetsarbetet. Den övergripande dokumenterade uppföljningen är 

begränsad och det saknas information om förvaltningens kompetens och 

utbildningsbehov inom området. Vidare saknas information om användandet av digitala 

verktyg i undervisningen. Uppföljning av dessa parametrar hade enligt vår mening 

möjliggjort för nämnden att på ett tydligare sätt följa hur verksamheten ligger till i 

förhållande till de nationella styrdokumenten och mål som uttrycks i verksamhetsplanen 

för 2022 rörande digitalisering. Vi noterar dock att uppföljning av digitalisering till viss del 

berörs i enheternas dokumenterade systematiska kvalitetsarbete. Informationen ovan 

når vid tiden för granskningen dock inte nämnden.  

Med utgångspunkt i den nationella strategin är digitalisering en viktig förutsättning för en 

väl fungerande utbildningsverksamhet och bör därför inkluderas i det systematiska 

kvalitetsarbetet. På så sätt kan nämnden framöver få mer omfattande information om de 

förutsättningar som finns på enhets- och huvudmannanivå samt vilka eventuella behov 

av åtgärder som finns. Utifrån detta bedömer vi att nämnden ges bättre förutsättningar 

att ta sitt huvudmannaansvar för verksamheten. 
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Samlad bedömning 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Götene kommun genomfört en 

granskning av skolans digitalisering. Granskningens syfte är att bedöma om nämnden 

för utbildning, kultur och fritid säkerställer att det finns förutsättningar för en 

ändamålsenlig implementering av den nationella digitaliseringsstrategin och de 

förändrade styrdokumenten samt om den interna kontrollen inom området är tillräcklig.  

Utifrån genomförd granskning bedömer vi att nämnden för utbildning, kultur och fritid 

inte helt säkerställt att det finns förutsättningar för en ändamålsenlig implementering av 

den nationella digitaliseringsstrategin och de förändrade styrdokumenten. Vidare 

bedömer vi att nämndens interna kontroll inom området är ej tillräcklig. 

Rekommendationer 

Sammanfattande bedömningar utifrån revisionsfrågor 

Revisionsfråga Bedömning  

1. Säkerställer nämnden 
att det finns en likvärdig 
tillgång till digital 
kompetens hos skolans 
personal? 

Nej 
En förutsättning för att alla barn och 
elever ska ges möjlighet att 
utveckla en adekvat digital 
kompetens är att lärare och 
skolpersonal själva har tillräcklig 
digital kompetens för sin roll i 
undervisningen. Utifrån intervjuer 
konstateras att verksamheten 
kommit långt i arbetet med 
digitalisering i skolan. I 
granskningen har vi dock inte 
kunnat konstatera någon tydlig 
styrning från huvudmannen inom 
området för att säkerställa en 
likvärdig tillgång till digital 
kompetens. Vidare har arbetet med 
IKT-handlingsplaner, där 
utgångspunkten varit styrning inom 
området, inte varit aktivt de senaste 
åren.  
 
Granskningen visar att det inte finns 
någon sammanställd översikt över 
personalens kompetenser rörande 
digitalisering. Vidare visar 
genomförd enkätundersökning att 
det inte genomförs regelbundna 
kartläggningar av skolpersonalens 
kompetens och behov inom 
området, samtidigt som 
enkätundersökningen indikerar att 
det finns fortbildningsbehov i 
verksamheten för att kunna 
säkerställa en mer likvärdig 
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kompetens hos skolpersonalen. 
Enkätundersökningen visar dock att 
det vid behov sker ett aktivt arbete 
med kompetenshöjande insatser på 
enheterna genom bland annat 
gemensamma utbildningsdagar 
kring lärplattformar, digitala 
läromedel, appar och funktioner. 

2. Säkerställer nämnden 
att det finns en likvärdig 
tillgång till support och 
infrastruktur som stödjer 
implementeringen av 
strategin? 
 

Ja 
I den nationella strategin betonas 
vikten av att barn, elever och 
personal har en god och likvärdig 
tillgång till digitala verktyg och 
resurser i syfte att förbättra 
utbildningen och effektivisera 
verksamheten. Vi konstaterar att 
det på förvaltningsnivå finns flertalet 
funktioner som arbetar med att 
stödja verksamheterna i arbetet 
med digitalisering, både 
pedagogiskt och supportmässigt via 
förvaltningens IKT-strateg samt 
genom samarbetet med Göliska-IT. 
Vidare finns utpekade 
nyckelpersoner (it-samordnare) på 
respektive skolenhet. Vidare visar 
enkätundersökningen att rektorerna 
upplever att lärarnas tillgång till 
både support och teknisk 
infrastruktur är generellt sett god 
även om fortsatt utvecklingsarbete 
finns. Vidare visar granskningen att 
nämnden har säkerställt en 
likvärdig tillgång till digitala verktyg 
genom enhetstilldelning 1:1 och att 
rektorernas bedömning är att 
samtliga elever har tillgång till 
digital teknik. 

 

3. Följer nämnden upp 
digitaliseringsarbetet i 
det systematiska 
kvalitetsarbetet? 
 

Nej 
Vi bedömer att nämnden inte i 
tillräcklig utsträckning följer upp 
digitaliseringsarbetet i det 
systematiska kvalitetsarbetet. Den 
övergripande dokumenterade 
uppföljningen är begränsad och det 
saknas information om 
förvaltningens kompetens och 
utbildningsbehov inom området. 
Vidare saknas information om 
användandet av digitala verktyg i 
undervisningen. Uppföljning av 
dessa parametrar hade enligt vår 
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mening möjliggjort för nämnden att 
på ett tydligare sätt följa hur 
verksamheten ligger till i förhållande 
till de nationella styrdokumenten 
och mål som uttrycks i 
verksamhetsplanen för 2022 
rörande digitalisering. Vi noterar 
dock att uppföljning av digitalisering 
till viss del berörs i enheternas 
dokumenterade systematiska 
kvalitetsarbete. Informationen ovan 
når vid tiden för granskningen dock 
inte nämnden.  
 
Med utgångspunkt i den nationella 
strategin är digitalisering en viktig 
förutsättning för en väl fungerande 
utbildningsverksamhet och bör 
därför inkluderas i det systematiska 
kvalitetsarbetet. På så sätt kan 
nämnden framöver få mer 
omfattande information om de 
förutsättningar som finns på enhets- 
och huvudmannanivå samt vilka 
eventuella behov av åtgärder som 
finns. Utifrån detta bedömer vi att 
nämnden ges bättre förutsättningar 
att ta sitt huvudmannaansvar för 
verksamheten. 

 

 

2022-06-17 

 

 

Peter Aschberg      

___________________________  

Uppdragsledare    

 

   

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av Götene kommun] enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från den 2022-02-
17. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av 
denna rapport.  


	Missiv Granskning av nämnden för utbildning  kultur och fritids arbete med digitalisering av utbildningsverksamheten
	Rapport granskning av skolans digitalisering 2022-06-17 


SDO for Peter Legendi (7365299):
{'status': 'complete', 'orderRef': 'cddc6bfb-8c5d-4fb3-8a5d-8de067d5acf4', 'completionData': {'cert': {'notAfter': '1713995999000', 'notBefore': '1619215200000'}, 'user': {'name': 'PETER LEGENDI', 'surname': 'LEGENDI', 'givenName': 'PETER', 'personalNumber': '196011081418'}, 'device': {'ipAddress': '5.241.176.102'}, 'signature': 'PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiIHN0YW5kYWxvbmU9Im5vIj8+PFNpZ25hdHVyZSB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC8wOS94bWxkc2lnIyI+PFNpZ25lZEluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiPjxDYW5vbmljYWxpemF0aW9uTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvVFIvMjAwMS9SRUMteG1sLWMxNG4tMjAwMTAzMTUiPjwvQ2Fub25pY2FsaXphdGlvbk1ldGhvZD48U2lnbmF0dXJlTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMS8wNC94bWxkc2lnLW1vcmUjcnNhLXNoYTI1NiI+PC9TaWduYXR1cmVNZXRob2Q+PFJlZmVyZW5jZSBUeXBlPSJodHRwOi8vd3d3LmJhbmtpZC5jb20vc2lnbmF0dXJlL3YxLjAuMC90eXBlcyIgVVJJPSIjYmlkU2lnbmVkRGF0YSI+PFRyYW5zZm9ybXM+PFRyYW5zZm9ybSBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnL1RSLzIwMDEvUkVDLXhtbC1jMTRuLTIwMDEwMzE1Ij48L1RyYW5zZm9ybT48L1RyYW5zZm9ybXM+PERpZ2VzdE1ldGhvZCBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDEvMDQveG1sZW5jI3NoYTI1NiI+PC9EaWdlc3RNZXRob2Q+PERpZ2VzdFZhbHVlPmxoYkZ3dG5TdzkzNXEwcHhIYWMvK2JIM1J6NDZUZXMyQXBCNEU0VHU3ckE9PC9EaWdlc3RWYWx1ZT48L1JlZmVyZW5jZT48UmVmZXJlbmNlIFVSST0iI2JpZEtleUluZm8iPjxUcmFuc2Zvcm1zPjxUcmFuc2Zvcm0gQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy9UUi8yMDAxL1JFQy14bWwtYzE0bi0yMDAxMDMxNSI+PC9UcmFuc2Zvcm0+PC9UcmFuc2Zvcm1zPjxEaWdlc3RNZXRob2QgQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAxLzA0L3htbGVuYyNzaGEyNTYiPjwvRGlnZXN0TWV0aG9kPjxEaWdlc3RWYWx1ZT5LUGZYOUpRYUJydmlrZmpFTDY0bFVzM1RvL210Y1BBeVVLeHRMRFlwUVU4PTwvRGlnZXN0VmFsdWU+PC9SZWZlcmVuY2U+PC9TaWduZWRJbmZvPjxTaWduYXR1cmVWYWx1ZT5wS1pmdVJNTGVpRW9tSVdrd1lpL3ZkL3VjRzRCTGFuaVN1Y1ZYcm0wc2xZQTNZYXRhT3QrUzE5Uy9WSVE3RUdFaGl1eG9hbnh2RU4vVmx6WTZncDV2WXR2NXQzT2g1MWtzbGRjNlJkSXovaXVTc3NvdHZJaWptQmZJb3N2NHdGMUpKZWNRZk45bDJCdWpNRndlT0dOVFFnQ0RMcm5oVmZma2YxQXJyUGM0VHpkbjhGU25LMStHWHhlVFJrODdXU25VVHF2VU8yTmtrbHZkTHJKZnVIOWIwNjhPTHFWT3FBeHcyY2pUY3VjMWptSFVLVGRuaXNzTGhWNTQ0aXNsSXg3S0pRN0htZW9GdzZYT3g4Y1h2VFJWVmJDOEF0RitDV0hOUTVYb1hwSWFqckY4K0ZNMVhLclJqazVoQld6OVN3djZsU3laeGg3U3E2MExhK1JacmJYc1E9PTwvU2lnbmF0dXJlVmFsdWU+PEtleUluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiIElkPSJiaWRLZXlJbmZvIj48WDUwOURhdGE+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGU0RDQ0F6Q2dBd0lCQWdJSUlYcEpGV1BkQ2g4d0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRUxCUUF3YlRFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1UwVXhHekFaQmdOVkJBb01FbE4zWldSaVlXNXJJRUZDSUNod2RXSnNLVEVUTUJFR0ExVUVCUk1LTlRBeU1ERTNOemMxTXpFc01Db0dBMVVFQXd3alUzZGxaR0poYm1zZ1EzVnpkRzl0WlhJZ1EwRXpJSFl4SUdadmNpQkNZVzVyU1VRd0hoY05NakV3TkRJek1qSXdNREF3V2hjTk1qUXdOREkwTWpFMU9UVTVXakNCc2pFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1UwVXhHekFaQmdOVkJBb01FbE4zWldSaVlXNXJJRUZDSUNod2RXSnNLVEVRTUE0R0ExVUVCQXdIVEVWSFJVNUVTVEVPTUF3R0ExVUVLZ3dGVUVWVVJWSXhGVEFUQmdOVkJBVVREREU1TmpBeE1UQTRNVFF4T0RFMU1ETUdBMVVFS1F3c0tESXhNRFF5TkNBeU1TNHlNQ2tnVUVWVVJWSWdURVZIUlU1RVNTQXRJRTF2WW1sc2RDQkNZVzVyU1VReEZqQVVCZ05WQkFNTURWQkZWRVZTSUV4RlIwVk9SRWt3Z2dFaU1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRJQkR3QXdnZ0VLQW9JQkFRQ3JSbjJycGVwVktEWTNsM3VxYjFzc2E2YnIyMTVOQ3Rjc0diL0NFdHhkcTRQZWU5VEhPR29uNEV1V0xmQzMwQmtPTHhjUEx5dFJZbGVCU1EvQzVuSGZLRUxZYXpFdWIzSk0zRytZMFdPeXQvV3VlNDdVR0N1TnltRzVmeFdmbUFOZVF4N3dEYkhhN21RbzNEaVJRT05kOVc2VGNteXFaQU04dTREYysreDJDSWFONmlickVucVVLYm9DZVdlRDJOTEVkVVMxa1NabnZaNmh1d2ViYmIrSmYzc282RkFFRjNMc1puT0ZBcFJkcUQ0SHM4SFIzTG9hUUhMYzVDU1Roc1dFR3RmZm5Bc01vdTVQT1lrRkNjVUw0SFhLTkJzQXNobUhRek0xV1lUdzM0TS9uckhOM0FrMHR2Qml4UWxpQTVVQm5qbVI4RmxlS3lvSlZGb1VMb0NMQWdNQkFBR2pnYVV3Z2FJd093WUlLd1lCQlFVSEFRRUVMekF0TUNzR0NDc0dBUVVGQnpBQmhoOW9kSFJ3T2k4dmIyTnpjQzV5WlhadlkyRjBhVzl1YzNSaGRIVnpMbk5sTUJNR0ExVWRJQVFNTUFvd0NBWUdLb1Z3VGdFRk1BNEdBMVVkRHdFQi93UUVBd0lHUURBZkJnTlZIU01FR0RBV2dCUjNwQWpXcnIxMEkvZ0R3OWZaWG1qNElHM0NNakFkQmdOVkhRNEVGZ1FVVTNEYnRaZWhFUXRvTzR3ZXhYL3QxRE5lWDFJd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRUxCUUFEZ2dJQkFGRkpFU3hyYXRBRFFwanZ1alo3U3VkMzJwYTVxbHNRcnpLL3dad00vQVk0cE9zU1oycFVySEhUSGNKTG1VS3BSMStVWm9lUndGOGZrTm9zbFZHUzFJZDlzK3RHQ1pLU2pMYm1wUHlETGhGT2Q5S0VmT29aQVNIL05WL1ZwWnY1RC9xL3VhdmZ0UGw1ZHF5ejluUzVXdjEyNDFqazVrUDdTUjAydmpIYUFMKy9aSUhhdUZVNy9lUWxkc3YyUDJSQzgvanlqVGgyWGRzT0F0Y3NUOWpZalZsRHIyb1ZMdzdmTFRyWjlWMDg0SiszTDFqckFTb1N1RFM0NFYrYnRWVHdyV3pFUXVOa0JROStycWxEUTc5ZURaR2FGaEFmMHNnY0U5V3FOVVc5a2lEWWR6N0YySmR2TFNzZy9Od2x6NHE4Y0FPQkppN1Y5VnlFWGFiK0FZeDVHenAwQUM5NitBMDFsbzJKRWdtSXNmTzI0aks3NG14OGMreDlPajFwbnBZWWk1TzE3dVQ2SXBhLys1LzBtcjlucGR4dmtjelc0alh2MUJvYVYzeWd2K3drTWZJbWRyVnZiYWlOUzhpdzJ2Z3BDUGJXczg0NUdYTjdNY3MvbVkzVExkOUhGMXU4aHZJMnQvTDIyZkJKeTB4NlJvQkNWVktRSWdXbkc1bU40akZqakRZdCtCTFdXNmFxVmpjQjlEUUh4RktzblRkZVRyanJJY3Vsa2pMNVYrMjQ1UTZYT2lJcyt1bkFhZmszNXVXcUdQZjhsU0lBeTdZV01oc0tCdStDTWsyOVZrTGJHMjQ1UjB2bGluOGxYNjFWdnlzb1BiZ2lzNjZRQ25PVlRMV3BPaWtMbkZPT1VudU4yVTdKOXR2bWxmUVU4S3hFTDZ5dS9WWUJXcXJZLzEzTTwvWDUwOUNlcnRpZmljYXRlPjxYNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+TUlJRnlqQ0NBN0tnQXdJQkFnSUlObVJmVHd2d3MyRXdEUVlKS29aSWh2Y05BUUVOQlFBd1l6RUxNQWtHQTFVRUJoTUNVMFV4R3pBWkJnTlZCQW9NRWxOM1pXUmlZVzVySUVGQ0lDaHdkV0pzS1RFVE1CRUdBMVVFQlJNS05UQXlNREUzTnpjMU16RWlNQ0FHQTFVRUF3d1pVM2RsWkdKaGJtc2dRMEVnZGpFZ1ptOXlJRUpoYm10SlJEQWVGdzB4TWpFeU1UTXdPVEU0TURGYUZ3MHpOREV5TURFd09URTRNREZhTUcweEN6QUpCZ05WQkFZVEFsTkZNUnN3R1FZRFZRUUtEQkpUZDJWa1ltRnVheUJCUWlBb2NIVmliQ2t4RXpBUkJnTlZCQVVUQ2pVd01qQXhOemMzTlRNeExEQXFCZ05WQkFNTUkxTjNaV1JpWVc1cklFTjFjM1J2YldWeUlFTkJNeUIyTVNCbWIzSWdRbUZ1YTBsRU1JSUNJakFOQmdrcWhraUc5dzBCQVFFRkFBT0NBZzhBTUlJQ0NnS0NBZ0VBeFhRWnZmMy9nVWRJT05kZkRRdUIxcDRGMHlTcTJKTlZzcy9NVk1WNmpxdHJpOGwzQXlMLzFtQTRXUmxlTjd0a2NrRm9UaWtNWUphNzZnbHVMUmZmM0g2Q0NOSjhYV3hZaHlsWWc4c3dBdGdxTHdmNy9LNG9QekRrcjRPUEhZcGh3ME43bm11MmxoQlJBd25Xdmg2bmF3blpKOEpKdVV6WnN1cUFVZlIyaVRGZTR1UkpKZlkzdm5tMHRRWUF1TnJTa2JqU1FlWW9tejd4RXFKMzJvQ0U2bjhURnVEeDN0TDNFTEhNWDE5aG5PK2trcjFVWWRsUUhrTC9zNEhyNmhRbVA0L2dSd24xdENzeGdXOHhqNmEyZmtDcUN1RG9YaytlNmNuemc5SlZCWVIwVXhkdi9wczNtOGU4RlRLSG9oRzhHWW01bkFBMXp2WEYrbWc5bWxnWEhwYTZBWWVjdithTWxidjFrcDRnOGtzUzMwQVVjVWhuTVdML2J2eTQxTXNDT1NHdHZPZi9kVTlQa1JxOXBxbm9kRXk5OTFNS01xTFN2cFhxQWp3ZHY2ek5OaFRIWFB1S2lPOXk1bkx2UFFudGFKRnYvZWllTVFMdlRNTUpHN1NPWWlzR0JRMm0vMmEzZUlyRW1oV3dmNmN3RDJ0VUhjR084Q3pFc05nZUY1M3B4Z05zTDVxTlI4Wkw1ZnlRVXk3VWdnMGxUaEpBZFlpMno3bjF5SHRvRmdUSTdjNlgyMmVubFNqMDh4eVJudGd5M040Z0E4VUN3NUg3RFBmYkNlT2tBLzhhcVc1a3IyaEI5QXhjNVhSaUZ0ZU5sbFRwL2E1THV6aXBKOUs0SUJSRU40Nm5WKzNWSEpZSllBcjBtczJuVXZ3OFpnVk9CS0VOVURYRytaN0xyK2tDQXdFQUFhTjRNSFl3SFFZRFZSME9CQllFRkhla0NOYXV2WFFqK0FQRDE5bGVhUGdnYmNJeU1BOEdBMVVkRXdFQi93UUZNQU1CQWY4d0h3WURWUjBqQkJnd0ZvQVVlRDFCS0dNNDE3S0ZScmpZK2h6STVLVGQyc013RXdZRFZSMGdCQXd3Q2pBSUJnWXFoWEJPQVFVd0RnWURWUjBQQVFIL0JBUURBZ0VHTUEwR0NTcUdTSWIzRFFFQkRRVUFBNElDQVFCTFlSWkEyMDJscmZYd1RUSFdvT3o3WnhUaWF2U0kyM2FSWUVnN3A3WDNEb0hXbUI0TkxndHU4d1VCcGQ5UWZCdzZkYzc3dWU3WUJINFBHa2w1akZRNzYwTEs0Q29RNkJpWUdObFFIQXVIWS92cGMxYnVBcjdWZG5EU2FlM0htTTYzZ2pWSkdLK0tRR2QwUEhxTzZ2WDFoRFB4MFJ0V21mNU9qQVBDTzAzQ3B2RTVmNXZtZVYxYzF0WVU4VzRqcVZOMTNzaWZVa0xIbTViSlB5Y3Azc0tFdDNJWjFOS1c2ZHhuazlYRkxhZHVrRjRKQzhWelozak9xMEZFRU5EVkdYZkZGbjJQd2NueXloNzlIazB3UjhxT1M5WlI4YThRTS8wODJKN2c2SGNCYm5CVjBhbWFLdUpjcUpUMWw5KytIOWZOYU9oa2hHclhsVVN6dm01ZzVSYmNXUVI4K1JORjM3c3hPMDdxcWlTbmUzVTJVbWtlWjlsWDJLYnhoTm1KWjIrWGZpTEczN2FSVGxPTk1FcXhzemRDdGtod0pTZlJxU2tlK09NcEJ1TGZpcWpNTXBwQlVCQ3VEUVBlUStoTHJSMGh3L3V2aW5NNzYrVDNNMFkyK1QzS1JsK1RYb044Z3R2MG1NT2VXcTlMVEh2b2xnZTJFVDIrcTN0cEpNQWRGR3E1YnNCRzl3SENhaDZZZGpISUxIVGRNU09IYmNNZ1BDQjNqNUJCbnRRTDdyc2pwY0R6YURFT1BuakZiVnBiMWI1M1U1RE1vdmdQdVozODY4UEhpaEdEakMrMmNQZjlpa1Z5N3ZhYmk2LzFGU28zMWgyV0xVZjRhdStPZFI3dStxdmVGY0FHeUxjQVQyd3FyeXRQNUZaSkJGakNvTjhXMmFVUWIrOEszNS9SVkE9PTwvWDUwOUNlcnRpZmljYXRlPjxYNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+TUlJRndEQ0NBNmlnQXdJQkFnSUlBN3NMUVRFaHp1b3dEUVlKS29aSWh2Y05BUUVOQlFBd1l6RWtNQ0lHQTFVRUNnd2JSbWx1WVc1emFXVnNiQ0JKUkMxVVpXdHVhV3NnUWtsRUlFRkNNUjh3SFFZRFZRUUxEQlpDWVc1clNVUWdUV1Z0WW1WeUlFSmhibXR6SUVOQk1Sb3dHQVlEVlFRRERCRkNZVzVyU1VRZ1VtOXZkQ0JEUVNCMk1UQWVGdzB4TWpFeU1EY3hNak15TXpaYUZ3MHpOREV5TXpFeE1qTXlNelphTUdNeEN6QUpCZ05WQkFZVEFsTkZNUnN3R1FZRFZRUUtEQkpUZDJWa1ltRnVheUJCUWlBb2NIVmliQ2t4RXpBUkJnTlZCQVVUQ2pVd01qQXhOemMzTlRNeElqQWdCZ05WQkFNTUdWTjNaV1JpWVc1cklFTkJJSFl4SUdadmNpQkNZVzVyU1VRd2dnSWlNQTBHQ1NxR1NJYjNEUUVCQVFVQUE0SUNEd0F3Z2dJS0FvSUNBUURhblNlK2JySnIya3YvdXBmVlE3ZXBHeUFCWDE3amNTeWRiaFlWUVhhR3NORmI4MUZCSithcHhVOS8xYUpZY0IrSGlERDFyejJIdHBSWkV6TGxUckI1QnkrOWxBZmFLMWR3aWRQZ1M0TFpyc1AvdGR2U1MyNXJHQW1zQTNIaXVYMlFKSVA4emowa0gzTFgzN2ZnZGQzMzh4cHhWZW5wSFVxNURtclFPK2RmTk9CU1FHU0RKTVJwanFOeEU1WXlkZERZSnBVYzEweVhaNm1iRHhCb2hoSFl5ZHVRS1YxWU16VHBwd0xtYVRLQVV1RzlwM0pnZkdmVXlDei9nc1RGVm9hNWxWVVRHVFF6TEk4ZUVYN0dhZWlnWHdSVXNHTHBhS1FRK2w1NndhZ3JPS3NTcVloM1NiVkUrTVNrMnAzMk5sZTFoai9YWUVDdFVNeG5WV1drcFFRRDlkY1RaeE1YRks3NzB3YWo3K2tBYktQMmo2aVAzYUhpbVpxanBFa1EyTEJXVzlSK1ZLdUFDbUpmVFcvbnBaazJWekl4REhDQ0hxOHQxY3d1VFRTMHZnTG9GZ1hJcGh5aFdJY1FlVDZhTE5tVDBlUEJIY2NwTXVSNlBvR3hIZVcxUzRMU09BeEZBMEMyS0M2enlJUXYyMFdQcHRUb2MzZURVOTI2N3hKTTVNTzgxRnB3dUU2YmdSTGc1L3p1NWp4ZWYvQ01KZlJjNzljUkhoV01YVnZGbUZORUZ1TGRXaVV3dkJaalFvcHJ5aStvS3Z4TzJ4NFN5Ujk5RXBJRVprZWYxeTJLWmdxKzhQWVkyWS9NMndrVVkrSEp3emh3dWV6bnZ6cjJOSVdZMmZzUzlwenZBRG9mRXczU3hkc2VNdjZIT2wxcll0VjQ1UmtxRXkxbnNGaldMUUlEQVFBQm8zZ3dkakFkQmdOVkhRNEVGZ1FVZUQxQktHTTQxN0tGUnJqWStoekk1S1RkMnNNd0R3WURWUjBUQVFIL0JBVXdBd0VCL3pBZkJnTlZIU01FR0RBV2dCUm5pcnF5NmtnY2V2VTdhRGNuY2dicmtXUExVekFUQmdOVkhTQUVEREFLTUFnR0JpcUZjRTRCQVRBT0JnTlZIUThCQWY4RUJBTUNBUVl3RFFZSktvWklodmNOQVFFTkJRQURnZ0lCQUFZM2M2b0RkL1F1RGpjUEFtay9oeHQ4ZVl5TUV6Z1M0TVVCREZBRWFJTTQ2NTdFS0VwMHhVNkp4SUZwb0Y1L1JkeVcvL2p2VmlxQTNyYlVXWW5vQUN6MDlvaUNRZ2puYVpKZ0hET1ErdDZnK2tWMlZuRUpHR28vVUQ2eGNuSkNGbWRrRUt3eGc0bmova2IxVlJ0UGpaaXdBS28xYVIxQ2pWU2k5S0VBVWluUXpXM0hNbnhDWDlzYzlaaTh4RWZyQlNWa2gyaFU2WUozaU1iOFVUR1d1RzIyRFJCeWQzNFNNQ0kyY1FPWVhWejJNZDVqekt3TU1yS1hpakJYSG1NU1RoRmxQbkdjUnZocUN2MzI3V2sxU1hQTzV6MmtaSkVINTd0VE1qNkUwMUhhRmdDc2dhanphTm5aOGpBRTRKTUhxbGVBMlZXY0hBWGo4bXJISEdVVmxMejdXNlJHQXh5c3BPQ3h0SnhJMUFRTUlQWGRoWkJCMXg0cG9pR3VEVjhNSTdDRmd3YW5kKzFsbW03a21qZ1luUFJLTnVHS081Q3RPRmZ2bDY1M2FrdEVjVWJSU2l3OS91ZW1vNU5JNFBYNHNXelVtMy9hRG9rU09HYVRmUk84cGJtak5CU2ltV0UyNDVENC9Hc0NyR3VQNkUyTXZrVWl4U09BVHh4N2Nhc1Bxa2xsVk82enlMUldyUzd6aEF4UW94UjhOcUNuUlFvVW9hOTNPNXRnc2kxQmNTZW5ocnRTYUNpM2Z2Vm1ZKzZWSE5iOEhRaS9sR256VHRYM2dWSXVESHFXL2oycTlrMkt0OGp5cXh1SFBJRytJcWxsczJsU2FHcDBPcDNLWFFZY2I4YisxTWdHdE1oZXpzcmpaTkZMRHF2aEpBSjJ6VjFybGd1UzlXQldwK3FXPC9YNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+PC9YNTA5RGF0YT48L0tleUluZm8+PE9iamVjdD48YmFua0lkU2lnbmVkRGF0YSB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy5iYW5raWQuY29tL3NpZ25hdHVyZS92MS4wLjAvdHlwZXMiIElkPSJiaWRTaWduZWREYXRhIj48dXNyVmlzaWJsZURhdGEgY2hhcnNldD0iVVRGLTgiIHZpc2libGU9Ind5c2l3eXMiPlUybG5ibVZ5WVhJZ1lYWjBZV3dnTXpJeU1qSXlOQ0J6YjIwZ1VHVjBaWElnVEdWblpXNWthU0JtY3NPbGJpQkh3N1owWlc1bElHdHZiVzExYmlBb01qRXlNREF3TFRFMk5USXA8L3VzclZpc2libGVEYXRhPjx1c3JOb25WaXNpYmxlRGF0YT5leUp6YVdkdVgyTnZaR1VpT2lBaU5XTTBNalkwT1dVM1pUUTRNbVpqTURJelpqazJOV1ExTkRobU5XUTNNemxqWldOa01tRXdOaUlzSUNKamFHVmphM04xYlNJNklDSmtZekpsWlRWbVpXTTBaak5rTldReFlqYzJaRE5sWW1FMU5EbGlPRGhtT0RsaFlqRXlNekUzSWl3Z0luSmxjWFZsYzNSZmFYQWlPaUFpTlM0eU5ERXVNVGMyTGpFd01pSXNJQ0p5WlhGMVpYTjBYMmxrSWpvZ0lscFBkSE5KU3pkTUlpd2dJbUZuY21WbGJXVnVkRjlwWkNJNklETXlNakl5TWpRc0lDSndZWEowYVdOcGNHRnVkRjlwWkNJNklEY3pOalV5T1Rrc0lDSndZWEowYVdWeklqb2dXM3NpYVdRaU9pQTFPVFkxTmpBeUxDQWlibUZ0WlNJNklDSmNkVEF3WkRab2NteHBibWR6SUZCeWFXTmxkMkYwWlhKb2IzVnpaVU52YjNCbGNuTWdRVUlpTENBaWIzSm5ibklpT2lBaU5UVTJNREk1TFRZM05EQWlMQ0FpWTI5MWJuUnllU0k2SUNKVFJTSXNJQ0pqYjI1emRXMWxjaUk2SURBc0lDSndZWEowYVdOcGNHRnVkSE1pT2lCYmV5SnBaQ0k2SURjek5qVXlOemNzSUNKbWRXeHNibUZ0WlNJNklDSkJibVYwZEdVZ1ZHaHllV2RuSWl3Z0ltVnRZV2xzSWpvZ0ltRnVaWFIwWlM1MGFISjVaMmRBY0hkakxtTnZiU0lzSUNKd2FHOXVaVjl1ZFcxaVpYSWlPaUFpS3pRMklEY3dJRGt5T1NBeU1DQTRNeUlzSUNKemRHRjBaU0k2SURCOVhYMHNJSHNpYVdRaU9pQTFPVFkxTmpJeExDQWlibUZ0WlNJNklDSkhYSFV3TUdZMmRHVnVaU0JyYjIxdGRXNGlMQ0FpYjNKbmJuSWlPaUFpTWpFeU1EQXdMVEUyTlRJaUxDQWlZMjkxYm5SeWVTSTZJQ0pUUlNJc0lDSmpiMjV6ZFcxbGNpSTZJREFzSUNKd1lYSjBhV05wY0dGdWRITWlPaUJiZXlKcFpDSTZJRGN6TmpVeU9Ua3NJQ0ptZFd4c2JtRnRaU0k2SUNKUVpYUmxjaUJNWldkbGJtUnBJaXdnSW1WdFlXbHNJam9nSW5CbGRHVnlRR3hsWjJWdVpHa3VjMlVpTENBaWNHaHZibVZmYm5WdFltVnlJam9nYm5Wc2JDd2dJbk4wWVhSbElqb2dNSDFkZlYxOTwvdXNyTm9uVmlzaWJsZURhdGE+PHNydkluZm8+PG5hbWU+WTI0OVQyNWxabXh2ZHlCQlFpQXdNVndzSUU5dVpXWnNiM2NzYm1GdFpUMVBibVZtYkc5M0xITmxjbWxoYkU1MWJXSmxjajAxTlRZNU1ETXlPVGc1TEc4OVUydGhibVJwYm1GMmFYTnJZU0JGYm5OcmFXeGtZU0JDWVc1clpXNGdRVUlnS0hCMVltd3BMR005VTBVPTwvbmFtZT48bm9uY2U+dUlLdTR3cE9NN1Z5QU85a1VBZSszNW5Va09jPTwvbm9uY2U+PGRpc3BsYXlOYW1lPlQyNWxabXh2ZHc9PTwvZGlzcGxheU5hbWU+PC9zcnZJbmZvPjxjbGllbnRJbmZvPjxmdW5jSWQ+U2lnbmluZzwvZnVuY0lkPjx2ZXJzaW9uPk55NHlPQzR3PC92ZXJzaW9uPjxlbnY+PGFpPjx0eXBlPlNVOVQ8L3R5cGU+PGRldmljZUluZm8+TVRVdU5RPT08L2RldmljZUluZm8+PHVoaT5RYUJJM09BZGh5cjJGTU5VUE5scjd6RlNxTkE9PC91aGk+PGZzaWI+MDwvZnNpYj48dXRiPmNzMTwvdXRiPjxyZXF1aXJlbWVudD48Y29uZGl0aW9uPjx0eXBlPkNlcnRpZmljYXRlUG9saWNpZXM8L3R5cGU+PHZhbHVlPjEuMi43NTIuNzguMS41PC92YWx1ZT48L2NvbmRpdGlvbj48L3JlcXVpcmVtZW50Pjx1YXV0aD5wdzwvdWF1dGg+PHRva2VuPmF1dG8tc3RhcnQtdG9rZW48L3Rva2VuPjwvYWk+PC9lbnY+PC9jbGllbnRJbmZvPjwvYmFua0lkU2lnbmVkRGF0YT48L09iamVjdD48L1NpZ25hdHVyZT4=', 'ocspResponse': 'MIIHXAoBAKCCB1UwggdRBgkrBgEFBQcwAQEEggdCMIIHPjCCAR+hfDB6MQswCQYDVQQGEwJTRTEbMBkGA1UECgwSU3dlZGJhbmsgQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMTc3NzUzMTkwNwYDVQQDDDBTd2VkYmFuayBDdXN0b21lciBDQTMgdjEgZm9yIEJhbmtJRCBPQ1NQIFNpZ25pbmcYDzIwMjIwNjIyMDEzODUzWjBYMFYwQTAJBgUrDgMCGgUABBTaHcRc6oZJylJO+e3rt+UyJtpuqAQUd6QI1q69dCP4A8PX2V5o+CBtwjICCCF6SRVj3QofgAAYDzIwMjIwNjIyMDEzODUzWqE0MDIwMAYJKwYBBQUHMAECAQH/BCBD5gzJJYB8IUO9PF1PY2ZvCDrhIEp7JqjVPdnrtSBJrTANBgkqhkiG9w0BAQUFAAOCAQEAePy4Mzwqn6344Lp2nBC4di2TTDBzRYvI6ZE1yh046qa2tVVZTUmdrWSX3AC+BvrJu7lZSplRChffgbDmWyU+NEoOan7aSrGVrU3VDXhYtSqGgQc7vqe5fQdWcLYVzrHrCCvYA0vqicYWYDdA22oY1yxXHoeTJVgWwNAjZOce3fW+yn1MH3PGvhNHYvPDTBF8XPnxxn0LHDPm+Yne6eKVAr4IaJKgg0lmYBmPCQPgOzgn+InUjVhpE++Re6wL4Eoq15FtJ/1rgZb4+ChUw4zYoUHz1wCnj7IwZOEI2UiuZe0f0xaso2JS/OrvnXc1F9dEP/AqJ3JTBB3Msd/9SPYFSaCCBQMwggT/MIIE+zCCAuOgAwIBAgIIbDSZQSdjI0EwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwbTELMAkGA1UEBhMCU0UxGzAZBgNVBAoMElN3ZWRiYW5rIEFCIChwdWJsKTETMBEGA1UEBRMKNTAyMDE3Nzc1MzEsMCoGA1UEAwwjU3dlZGJhbmsgQ3VzdG9tZXIgQ0EzIHYxIGZvciBCYW5rSUQwHhcNMjIwNDE5MjIwMDAwWhcNMjIxMDIwMjE1OTU5WjB6MQswCQYDVQQGEwJTRTEbMBkGA1UECgwSU3dlZGJhbmsgQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMTc3NzUzMTkwNwYDVQQDDDBTd2VkYmFuayBDdXN0b21lciBDQTMgdjEgZm9yIEJhbmtJRCBPQ1NQIFNpZ25pbmcwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQC7/UvgrZX44spL3DwjSmJfXA//hiHeith1Z0AICQRiJVDV+dPkPezenblilRR+IRo8FV2+GGv+2446vNhIYPJmDZVGFqQWv8SYzAtARJbdJBV3p6SfW0Pmq8hTGeaTJzf99n+IwKyf2dNU96daKe2gi1rrjbKoDlZQA3iGX2BTLGcmB0kSdGxXjz/99Rsf0PFPJu2ey2JprxvD40xpr0ZZQ/XCZcS3ow+qxZtTrlCrb7y5igFaX9I2Wj7fhxVMACne4U04ZZCYZWbYwQyeQntVGo6WZhRWHmjFDuj153Kfqzofrr41pyrxyEJBpXMxmIghUToJ/nQ1dAU3miiv6TKzAgMBAAGjgZEwgY4wEwYDVR0gBAwwCjAIBgYqhXBOAQEwFgYDVR0lAQH/BAwwCgYIKwYBBQUHAwkwDgYDVR0PAQH/BAQDAgZAMA8GCSsGAQUFBzABBQQCBQAwHwYDVR0jBBgwFoAUd6QI1q69dCP4A8PX2V5o+CBtwjIwHQYDVR0OBBYEFApWPYXD2cqfEXtm4NPIhEhooEsMMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQBGHqtp0ici2II8+kEs2w++Vcc4beKHtVCO4+DstpOxW+BcoveklEeO3GySpuWtyh/UZL/FyUoE2kOluVSeXKyKsq0bWVcLbFaCTRKdFkvo2cBZweiHvJxoi7EIwyCyL+wZlFy6vn5EzY/c6uuHeMlyX20RfYj0qMBRIHH/88dd8jxR4R92ZqFA0Y2hB21b/3OE28tGaT+7G7hzZ85/VnMLQmMgoYlVqgI7Bpkw7joySIz93JLF/isattvlU8Pill204JtyUZsjIb0PO6BK8XnBHglw0iGvoDGRwGnYRJdEII03Pgt6/gBS4w9w+u63WWAEjVJF3W0qODZpFSWp9koNdZQqljw9z73gf4ZqaQN37gfDRWsjhviJptE8Hux+09og83/V53UTD9cShlfOi9P+s59cDe+wu5eV0vXkEjQwjj4l+08126YFui4a2sM/EVs09RpP3cAtWJa3jUeq1KuGkIXyVtyrHvPo5XaWI2yJQ+xC8e4M+XA8Fta7NuLJIsH0qexarCW2r74oefbKK4nPJCExjr3j/e1MNXkF0lCCF0x5stI5A1tPdVf6CG4esGESYktFg5Ls5CG+yGx7tIo17rWtdG50fY5VnWfzupFZndlX4fFNp/6bpTrk2TCMbt1OJVhXGUBTKNCDX3CjApQu5bG7aLFM6GqBJ8ZX4rjdVQ=='}}




    
        Revisionshistorik


        

        
            
            
                
                    2022-06-2006:03:51
                    Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB skapade avtalet och bjöd in Peter Legendi på Götene kommun som en undertecknare.
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                    Peter Legendi på Götene kommun öppnade för första gången.
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                    Peter Legendi på Götene kommun signerade.
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                    Alla undertecknare i Götene kommun har signerat.
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