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Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM
Välfärd och folkhälsa, Ingmar Ångman 2021-12-21 Dnr: 21RS8868

www.regionorebrolan.se

Postadress
Region Örebro län

Box 1613, 701 16 Örebro
E-post: regionen@regionorebrolan.se

Organ
Regionstyrelsen

Remissvar Örebro kommuns strategi mot hemlöshet

Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar 

att   förslaget till svar godkänns som Region Örebro läns remissvar till Örebro 
kommun.

Sammanfattning
Region Örebro län har beretts möjlighet att lämna synpunkter på Örebro 
kommuns förslag till strategi mot hemlöshet. Förslaget är i allt väsentligt 
positivt. Några förslag till förbättringar av strategin lämnas.

Örebro kommun har med utgångspunkt från sitt hållbarhetsprogram – ”Vårt 
hållbara Örebro” – utformat ett förslag till strategi mot hemlöshet.
Syftet med strategin är att, på en kommunövergripande nivå, beskriva Örebro 
kommuns strategiska vägval för att förebygga och motverka hemlösheten lokalt 
och därmed bidra till en nollvision mot hemlöshet i Örebro. En nollvision är 
beroende av att en mängd aktörer i samhället sluter upp och samarbetar med 
visionen som gemensamt fokus. Det handlar om aktörer på lokal, regional och 
även nationell nivå - liksom inom både offentlig, ideell och privat sektor. 
Hemlöshetsfrågan behöver integreras och beaktas i alla de processer som 
hanterar samhällsplanering, bostadsförsörjning, boendelösningar, integration, 
sociala och medicinska stödinsatser, arbetsmarknadsåtgärder och missbruks-
vård, liksom övriga processer som påverkar människors möjligheter att 
anskaffa och behålla en bostad. Strategin är avsedd att beskriva Örebro 
kommuns strategi för att konkretisera målen i Vårt hållbara Örebro – med 
ambitionen att på sikt nå en nollvision mot hemlöshet i samverkan med andra 
aktörer. Ingen invånare ska behöva vara hemlös i Örebro kommun.
I förslaget till remissvar från Region Örebro län framhålls det positiva och 
framsynta i att utarbeta en strategi mot ett växande samhällsproblem som 
hemlösheten utgör. Några synpunkter kring strategins olika delar lämnas men 
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Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM
Välfärd och folkhälsa, Ingmar Ångman 2021-12-21 Dnr: 21RS8868

www.regionorebrolan.se

Postadress
Region Örebro län

Box 1613, 701 16 Örebro
E-post: regionen@regionorebrolan.se

framförallt framhålls intresset från regionen att i det fortsatta arbetet med 
genomförandet av strategin vara en aktiv samarbetspart särskilt kring mål-
grupper som behöver samtidiga och samordnade insatser från både regionen 
och kommunen.

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven
Barnrättsperspektivet är väsentligt då också barn drabbas eller riskerar att 
drabbas av hemlöshet. Ur ett rättighetsperspektiv är rätten till en bostad ett 
grundläggande socialt behov för att kunna leva ett gott liv. 

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser.

Beslutsunderlag
FöredragningsPM till regionstyrelsen den 21 december 2021.

Förslag till remissvar.

Remiss från Örebro kommun – Förslag till strategi mot hemlöshet i Örebro 
kommun.

Rickard Simonsson
Regiondirektör

Skickas till:
Örebro kommun
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Postadress
Region Örebro län

Regional utveckling
Box 1613, 701 16 Örebro

E-post: regionen@regionorebrolan.se

Besöksadress
Eklundavägen 1, Örebro

Tel: 019-602 10 00
Organisationsnummer: 232100-0164

Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning
Välfärd och folkhälsa, Ingmar Ångman 2021-12-21 21RS8868

Remissvar angående Örebro kommuns 
”Strategi mot hemlöshet”
Region Örebro län (Regionen) har beretts möjlighet att yttra sig över förslag till 
”Strategi mot hemlöshet i Örebro”. Regionen tackar för möjligheten och lämnar 
följande synpunkter:

• Det är positivt att Örebro kommun tar fram en strategi mot ett alltmer 
aktuellt samhällsproblem. Region Örebro län välkomnar detta initiativ och 
ser det som framsynt.

• Region Örebro län vill bidra till strategins förverkligande genom samarbete 
med kommunen kring gemensamma målgrupper med behov av insatser från 
båda huvudmännen. I det fortsatta arbetet med framtagande av handlingsplan 
kommer detta att kunna konkretiseras.

• Det är bra med den tydliga målsättning som anges i dokumentet att ”Ingen 
invånare ska behöva vara hemlös i Örebro kommun.” I sammanfattningen 
skulle med fördel också andra ”ska” formuleringar från de fyra 
strategiområdena lyftas fram.

• Strategin ansluter till Socialstyrelsens definition av hemlöshet vilket är 
positivt.

• Strategin diskuterar inte i avsnittet om ansvar för hemlöshet det ansvar som 
bör åvila bostadsföretagen. Däremot återfinns ett sådant under strategi-
område 2 ”Främjande - Bostäder åt alla.”

• I avsnittet om ”Grundläggande perspektiv” saknar vi perspektivet kring 
strukturell hemlöshet som återfinns i andra delar av strategin. I samma 
avsnitt bör uttrycket barnperspektiv bytas mot barnrättsperspektiv för att 
markera att det frågan innehåller just ett rättighetsperspektiv för barn som 
hamnar eller riskerar att hamna i hemlöshet.

821 (956)



www.regionorebrolan.se

• I förteckningen över förslag till aktiviteter utifrån strategin skulle man kunna 
tillägga att man statistiskt med stöd av GIS visar på vilka inkomstnivåer och 
genomsnittliga kötider (i det kommunala beståndet) som krävs för att hyra 
och köpa bostäder över hela kommunen.

Andreas Svahn 
Regionstyrelsens ordförande

Rickard Simonsson
Regiondirektör
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Från:                                  "erik.sahlin@orebro.se" <erik.sahlin@orebro.se>
Skickat:                             Wed, 15 Sep 2021 09:43:14 +0100
Till:                                     
Ämne:                               Remiss: Strategi mot hemlöshet i Örebro kommun
Bilagor:                             Förslag till remissversion Strategi mot hemlöshet 2021-07-07.docx, Missiv remiss 
Strategi mot hemlöshet 2021.docx

Hej!

Örebro kommun jobbar med att ta fram en Strategi mot hemlöshet och nu ges tillfälle att lämna synpunkter på 
strategin.

Svaren ska skickas till kommun@orebro.se senast den 31 december 2021. Märk svaret med ärendenummer KS 
1789/2019.
Remissen bifogas och kommer inom kort även att kunna läsas på
https://www.orebro.se/kommun--politik/demokrati-dialog--paverkan/medborgardialog.html

För mer information kontakta Anna Fogel, planerare:
anna.fogel@orebro.se
tel: 019-21 18 78

Vänliga hälsningar

Erik Sahlin, kommunsekreterare
Örebro kommun
Kommunstyrelseförvaltningen

erik.sahlin@orebro.se

Box 30000, 701 35 Örebro
Besöksadress: Drottninggatan 9

Servicecenter: 019-21 10 00
Webbplats: orebro.se
facebook.com/orebrokommun
instagram.com/orebrokommun

Örebro kommun behandlar personuppgifter enligt GDPR, läs mer här https://www.orebro.se/ovrigt/om-
webbplatsen/behandling-av-personuppgifter.html
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2 STRATEGI MOT HEMLÖSHET I ÖRBRO

PROGRAM
Uttrycker värdegrund och önskvärd utveckling av verksamheten.

POLICY
Uttrycker ett värdegrundsbaserat förhållningssätt och principer för
vägledning.

STRATEGI
Konkretiserar ett program eller en policy och utgör en grund för 
Prioritering.

HANDLINGSPLAN
Beskriver konkreta mål och åtgärder.

RIKTLINJER
Säkerställer ett riktigt agerande och en god kvalitet vid handläggning 
och utförande.
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Sammanfattning
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7. Strategiska områden

Strategiområde 1: Förutsättningar. 
Uthållig organisation för ett nollvisionsarbete. 

839 (956)



17STRATEGI MOT HEMLÖSHET I ÖREBRO

Strategiområde 2: Främjande. 
Bostäder för alla.

840 (956)



18 STRATEGI MOT HEMLÖSHET I ÖRBRO

Strategiområde 3: Förebyggande.
Vräkningsförebyggande arbete
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Strategiområde 4: Åtgärdande.
Effektiva, likvärdiga och kvalitativa insatser. 
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Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM
Läkemedelscentrum RÖL, Maria Palmetun-Ekbäck
Gordon Hahn Förvaltningen Regional utveckling
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www.regionorebrolan.se

Postadress
Region Örebro län

Box 1613, 701 16 Örebro
E-post: regionen@regionorebrolan.se

Organ
Regionstyrelsen

Remissvar - Översyn av den allmänna 
läkemedelslagstiftningen

Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar

att   ställa sig bakom förslaget till remissvar och position samt

att   paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning
Som ett led i att modernisera och effektivisera EU:s läkemedelslagstiftning 
genomför EU-Kommissionen en översyn av lagstiftningen och samlar in 
synpunkter från intressenter och allmänheten som stöd för utvärderingen av den 
befintliga allmänna läkemedelslagstiftningen samt konsekvensbedömningen av 
översynen av denna. 

Region Örebro län anser att den allmänna läkemedelslagstiftningen har bidragit 
till att främja utvecklingen av nya läkemedel och även att Region Örebro län 
uppmuntrar innovation och utveckling inom läkemedelsområdet, understryker 
vi vikten av tydliga krav på transparent rapportering från 
läkemedelsutvecklande företag samt att säkerställa ett rättssäkert system där de 
högt ställda sociala och miljömässiga kraven och reglerna efterföljs. Vi anser 
att en rättssäker och tydlig process för framtagande av nya läkemedel är 
viktigare än att införa incitament för snabb lansering på marknaden i hela EU.

Förutom detta har vi synpunkter på
- Tillsyn och rapporteringskrav
- Förpackning och produktinformation
- Incitament och stimulans samt 
- Innovation och marknadstillämpning.
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Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM
Läkemedelscentrum RÖL, Maria Palmetun-Ekbäck
Gordon Hahn Förvaltningen Regional utveckling

2021-12-21 Dnr: 21RS11702  

www.regionorebrolan.se

Postadress
Region Örebro län

Box 1613, 701 16 Örebro
E-post: regionen@regionorebrolan.se

Ärendebeskrivning
EU Kommissionen genomför en översyn av läkemedelsstrategin.  
Som svar på detta förslag genom samrådet har Region Örebro län tagit fram 
denna position. Bredare förankring av positionen pågår parallellt med den 
politiska processen inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen på Region Örebro 
län. 

Bedömning
Se förslag på position. 

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven
I positionen understryker vi vikten av en hållbar läkemedelsdistribution i EU 
där högt ställda sociala och miljömässiga krav måste efterlevas. 

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.

Beslutsunderlag
FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-12-21

Positionen: Översyn av läkemedelsstrategin

Remissunderlag – Enkät från Kommissionen

Rickard Simonsson
Regiondirektör

Skickas till:
EU-kommissionen
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Postadress
Region Örebro län

Regionkansliet
Box 1613, 701 16 Örebro

E-post: regionen@regionorebrolan.se

Besöksadress
Eklundavägen 2, Örebro

Tel: 019-602 70 00
Fax: 019-602 70 08

Organisationsnummer: 232100-0164

Tjänsteställe, handläggare Datum Dnr. Nr.
Läkemedelscentrum RÖL, Maria Palmetun-Ekbäck
Regional utveckling, Gordon Hahn

2021-11-30 21RS11702

Översyn av den allmänna läkemedelslagstiftningen
Remissvar – Region Örebro län

Som ett led i att modernisera och effektivisera EU:s läkemedelslagstiftning genomför 
Kommissionen en översyn av lagstiftningen och samlar in synpunkter från intressenter 
och allmänheten som stöd för utvärderingen av den befintliga allmänna 
läkemedelslagstiftningen samt konsekvensbedömningen av översynen av denna. Detta 
är Region Örebro läns remissvar på översynen av den allmänna 
läkemedelslagstiftningen. Region Örebro län är beläget i hjärtat av Sverige med ansvar 
för hälso- och sjukvård för våra 300 000 medborgare. Vi välkomnar möjligheten att ge 
inspel på kommande läkemedelslagstiftning. 

Region Örebro län anser att den allmänna läkemedelslagstiftningen har bidragit till att 
främja utvecklingen av nya läkemedel samt säkerställt att nya läkemedel snabbt finns 
tillgängliga för patienter i alla EU-länder. Region Örebro län upplever dock ett ökat 
behov och tydlighet i att säkerställa att läkemedlen är av hög kvalitet, säkra och 
effektiva samt att skapa bättre tillsyn så den konkurrensutsatta marknadens 
funktionssätt för att främja rimliga priser efterlevs bättre. Även att Region Örebro län 
uppmuntrar innovation och utveckling inom läkemedelsområdet, understryker vi vikten 
av tydliga krav på transparent rapportering från företag om deras forsknings- och 
utvecklingskostnader samt offentlig finansiering som ett villkor för att erhålla vissa 
incitament.

I syfte att skapa ett anpassat, smidigt och förutsägbart regelverk för nya produkter anser 
region Örebro län att det är viktigt att tillsyn och kontroll fungerar rättssäkert. Därför 
anser vi att det behövs en EU-omfattande centralt samordnad process för tidig dialog 
och mer samordning mellan organ för klinisk prövning, godkännande för försäljning 
och utvärdering av medicinsk teknik och myndigheter som ansvarar för prissättning 
och ersättning eller för utveckling av integrerade läkemedel och övervakning efter 
godkännandet. Region Örebro län efterfrågar även en central mekanism i syfte att ge 
vetenskapliga råd om huruvida en behandling eller produkt bör klassificeras som 
läkemedel eller inte. Likaså anser vi att det finns ett behov av att skapa anpassade 
regelverk för vissa nya typer av läkemedel eller lågvolymprodukter, men då med 
säkerställd kontroll för att garantera att de efterföljer rättsliga ramar och principerna 
om kvalitet, säkerhet och effekt.
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Region Örebro län anser att det är viktigt med tydliga regler, krav och förhållningssätt 
gentemot företag som utvecklar nya läkemedel. Det innefattar bland annat att kräva att 
företagen vid tidpunkten för godkännande av läkemedlet anmäler sina avsikter att 
marknadslansera det till tillsynsmyndigheterna samt krav på företag som drar tillbaka 
ett läkemedel från marknaden erbjuder till ett annat företag att ta över läkemedlet. 
Region Örebro län efterfrågar också harmoniserade regler och tydlighet i 
läkemedelsförpackningar samt elektronisk produktinformation. Region Örebro län 
anser att en rättssäker och tydlig process för framtagande av nya läkemedel är mycket 
viktigare än att införa incitament för snabb lansering på marknaden i hela EU. 

Region Örebro län anser att ansvar och krav på företag behöver tydliggöras ytterligare 
för att trygga läkemedelsförsörjningen i EU, genom att bland annat kräva att företagen 
har planer för att förebygga läkemedelsbrister samt att företagen har lager. I syfte att 
trygga läkemedelsförsörjningen i EU efterfrågar Region Örebro län även att ett EU-
system för övervakning av läkemedelsbrister införs som har en nära dialog med 
övervakning av utbud och efterfrågan på nationell nivå.

För att ytterligare främja tillgång till rimligt prissatta läkemedel anser Region Örebro 
län att EU-omfattande vetenskaplig rekommendation om utbytbarhet för specifika 
biosimilarer bör införas likväl som att stimulera till tidiga inträden på marknaden 
genom bredare möjlighet att godkänna generiska läkemedel och biosimilarer trots att 
det finns ett patentskydd i andra delar av världen. Även att lagstiftningen om läkemedel 
för sällsynta sjukdomar behandlas i en annan översyn väljer Region Örebro län att i 
detta remissvar påpeka vikten av att särskilja dessa lagstiftningar och efterfrågar en 
översyn av särläkemedelslagstiftningen då vi uppfattar att särläkemedelslagstiftningen 
används för att snabbt och kostsamt etablera tidigare godkända läkemedel på 
marknaden genom att omdefiniera läkemedels funktion. Likaså efterfrågar vi en 
översyn och omdefiniering av vävnadsförordningen så att en del terapier som idag 
klassificeras som läkemedel återigen kan hanteras inom vävnadsförordningen. 

För att säkerställa tillverkning och distribution av högkvalitativa produkter anser 
Region Örebro län att EU-ländernas samarbete och övervakning av leveranskedjan i 
EU och i länder utanför EU behöver öka. Vi vill dock understryka vikten av att även 
ställa krav på företagen om att de diversifierar sina leveranskedjor, särskilt antalet 
huvudleverantörer av läkemedel och komponenter. Avslutningsvis anser Region 
Örebro län att det är viktigt att säkerställa att utveckling, innovation och tillgång till 
läkemedel aldrig får prioriteras före ett rättssäkert system där de högt ställda sociala 
och miljömässiga kraven och reglerna efterföljs. Likaså efterfrågar Region Örebro län 
incitament för nyutveckling av antibiotika samt till de företag som tillhandahåller 
nödvändiga basläkemedel.
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Region Örebro län

Andreas Svahn (S)
Regionstyrelsens ordförande
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This is a direct translation of the Swedish position in original
Revision of the EU general pharmaceuticals legislation
Political position - Region Örebro County

As part of modernizing and streamlining EU legislation on medicines for human, the 
Commission is reviewing the legislation and gathering stakeholder feedback to support 
the evaluation of existing legislation on medicines for human and the impact 
assessment of its review. This is Region Örebro County's response to the review of the 
legislation on medicines for human. Region Örebro County is in the heart of Sweden 
with the responsibility for health and medical care for our 300,000 citizens. We 
welcome the opportunity to comment on future legislation on medicines for human.

Region Örebro County believes that the EU legislation on medicines for human has 
contributed to promoting the development of new medicines and ensured that they are 
quickly available to patients in all EU countries. However, we ask for an increased 
clarity in ensuring that the medicines are of high quality as well as safe and effective. 
We also ask for creating better supervision so that the competitive market better 
complied with promoting reasonable prices. Although the Region Örebro County 
encourages innovation and development in the medical field, we emphasize the 
importance of clear requirements for transparent reporting from companies on their 
research and development costs as well as public funding as a condition for obtaining 
certain incentives.

To create an adapted, flexible, and predictable regulatory framework for new products, 
Region Örebro County believes that it is important that supervision and control are 
functioned legally. Therefore, we believe that there is a need for an EU-wide centrally 
coordinated process for early dialogue and coordination between clinical bodies, 
marketing approval and evaluation of medical technologies and authorities responsible 
for pricing and reimbursement or for the development of integrated medicines and 
monitoring the approval. We also ask for a central mechanism to provide scientific 
advice on whether a treatment or product should be classified as a medicine or not. We 
also believe that there is a need to create adapted regulations for certain new types of 
drugs or low-volume products, but then with guaranteed control to ensure that they 
comply with the legal framework and the principles of quality, safety, and efficacy.

Region Örebro County believes that it is important to have clear rules and requirements 
towards companies that develop new medicines. This includes, among other things, 
requiring companies at the time of approval of the medicine to notify their intentions 
to market implementation to the supervisory authorities as well as requirements for 
companies that withdraw a medicine from the market to offer to another company to 
take over the development. Region Örebro County also ask for harmonized rules and 
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clarity in medical packaging as well as electronic product information. We believe that 
a legal and clear process for the development of new medicines is much more important 
than introducing incentives for rapid launch on the market.

Region Örebro County believes that responsibilities and requirements for companies 
need to be further clarified in order to secure the supply of medicines in the EU, by, 
among other things, requiring companies to have plans to prevent medicine shortages 
and that companies have stocks. In order to secure the supply of medicines in the EU, 
the Örebro County Region also requests that an EU system for monitoring medicine 
shortages should be introduced, which has a close dialogue with monitoring supply and 
demand at national level.

To further promote access to reasonably priced medicines, Region Örebro County 
believes that an EU-wide scientific recommendation on substitutability for specific 
biosimilars should be introduced as well as to stimulate early entry into the market 
through a broader opportunity to approve generic medicines and biosimilars despite 
that there is patent protection in other parts of the world. Although that the legislation 
on special medicine is dealt with in another consultation, Region Örebro County 
chooses to point out in this response the importance of distinguishing this legislation 
and requests a review of the orphan drug legislation as we perceive that the orphan drug 
legislation is used to rapidly and costly establish medicine on the market by redefining 
the function of the medicine. We also request a review and redefinition of the Tissue 
Ordinance so that some therapies that are currently classified as medicine can once 
again be handled within the Tissue Ordinance.

To ensure the manufacture and distribution of high-quality products, Region Örebro 
County believes that the EU countries' cooperation and monitoring of the supply chain 
in the EU and in countries outside the EU needs to increase. However, we want to 
emphasize the importance of also requiring companies to diversify their supply chains, 
especially the number of main suppliers of medicines and components.

Finally, Region Örebro County believes that it is important to ensure that development, 
innovation and access to medicines must never be prioritized before a legally secure 
system where the high social and environmental requirements and rules are complied 
with. Region Örebro County also requests incentives for new development of 
antibiotics and for the companies that provide necessary basic medicines for the market.

Region Örebro County 

Andreas Svahn
Chairman of the board
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Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM
Nämndadministration, Kristina Berglund 2021-12-21 Dnr: 21RS168

www.regionorebrolan.se

Postadress
Region Örebro län

Box 1613, 701 16 Örebro
E-post: regionen@regionorebrolan.se

Organ
Regionstyrelsen

Anmälnings- och meddelandeärenden

Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar

att   godkänna redovisningen.

Sammanfattning
Anmälningsärenden:

1. Kanslichefen har beslutat om revidering av beslutet om arbete hemifrån, 
möten, konferenser, utbildningar, föreläsningar med mera, 20RS8648.

2. Områdeschefen för område nära vård har fattat beslut om lönetillägg, 
21RS10793, 21RS11207.

3. Regionservice har överlämnat sammanställning över tillsvidareanställningar 
under september-oktober 2021, 21RS979.

4. Regionservice har överlämnat sammanställning över beviljade bisysslor 
under oktober 2021, 21RS1939.

5. Områdeschefen för psykiatri har fattat beslut om lönetillägg, 21RS363-31-
33, 35-36.

6. Regionjurist har fattat beslut om att avslå begäran om utlämnande av allmän 
handling, 21RS11490.

Meddelandeärenden:

1. Synpunkter från medborgare, 21RS101.
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Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM
Nämndadministration, Kristina Berglund 2021-12-21 Dnr: 21RS168

www.regionorebrolan.se

Postadress
Region Örebro län

Box 1613, 701 16 Örebro
E-post: regionen@regionorebrolan.se

2. Protokoll
- Svealandstrafiken AB, 2021-09-30
- Alfred Nobel Science Park AB, 2021-10-12
- Regionstyrelsens arbetsutskott 2021-10-19
- Regionstyrelsens pensionärsråd, 2021-10-28
- Tåg i Bergslagen AB, 2021-10-15, 2021-11-08 (extra bolagsstämma),
2021-11-12.

4. Finans och innehavsrapport för Region Örebro läns pensionsmedelsportfölj 
november 2021.

5. Länsstyrelsen Örebro län har överlämnat
- 18FS 2021:15, beslut om bildande av naturreservatet Glottrakärret i 
Hallsbergs kommun,
- 18FS 2021:16, beslut om bildande av naturreservatet Skärjenöarna i Hällefors 
och Nora kommuner,
- 18FS 2021:17, beslut om utvidgning av naturreservatet Rå uddar i Askersunds 
kommun,
- 18FS 2021:18, beslut om utvidgning av naturreservatet Ödesdovra i 
Askersunds kommun.

Beslutsunderlag
FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-12-21

Rickard Simonsson
Regiondirektör

Skickas till:
(Ange vem/vilka beslutet ska skickas till)
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Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.

Serienummer: 9js1uWCzdbrajOsOP7mkEA

CLAS-GÖRAN CLASSON

2021-11-16 14:24

Serienummer: znmkTpHT4kuxDihrOlZIVA

CAROLA LILJA

2021-11-16 14:27

Serienummer: 8c/EVOuhcKYM7LFHuG4Rsw

Nils-Eric Gustavsson

2021-11-16 20:29

Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering. 
Certifikat i detta dokument är säkra och validerade med hjälp av de 
matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och har en tidsstämpel med ett certifikat 
från en pålitlig tredje part. Alla kryptografiska signeringscertifikat är
inbäddade i PDF-filen och kan användas för godkännande i framtiden.

Hur man verifierar att dokumentet är i original
Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar 
dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos 
signeringstjänst. Detta garanterar att  innehållet i dokumentet är
oförändrat.

Du kan verifiera de kryptografiska signeringscertifikaten i dokumentet med 
Visma Addos validator på denna webbsida 
https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation
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Utöver detta dokument kan ett eller flera dokument och bilagor höra till försändelsen.
Alla dokument i försändelsen är listade nedan. I händelseloggen
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.

Dokument i försändelsen

Detta dokument
Protokoll styrelsen 2021-09-30.pdf

Ovanstående dokument och bilagor som lämnats in i signerad form har 
skickats till alla parter via e-post eller en nedladdningslänk. 
Undertecknaden är ansvarig för nedladdning och säker lagring av 
dokument och bilagor.

Ladda ner dokument
Om du som undertecknare har fått en länk där du kan ladda ner 
dokumenten kommer den att vara giltig i upp till 10 dagar efter 
mottagande. Därefter kommer dokumenten att raderas från Visma Addo.

Händelselogg för dokument

Händelselogg för dokumentet
2021-11-16 14:23 Underskriftsprocessen har startat
2021-11-16 14:23 Underskriftsprocessen har startat
2021-11-16 14:23 Underskriftsprocessen har startat
2021-11-16 14:23 En avisering har skickats till Carola Lilja
2021-11-16 14:23 En avisering har skickats till Nils-Eric Gustavsson
2021-11-16 14:23 En avisering har skickats till Clas-Göran Classon
2021-11-16 14:23 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Clas-Göran Classon
2021-11-16 14:24 CLAS-GÖRAN CLASSON har signerat dokumentet Protokoll styrelsen 2021-09-30.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 

9js1uWCzdbrajOsOP7mkEA)
2021-11-16 14:24 Alla dokument har undertecknats av Clas-Göran Classon
2021-11-16 14:26 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Carola Lilja
2021-11-16 14:27 CAROLA LILJA har signerat dokumentet Protokoll styrelsen 2021-09-30.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 

znmkTpHT4kuxDihrOlZIVA)
2021-11-16 14:27 Alla dokument har undertecknats av Carola Lilja
2021-11-16 20:28 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Nils-Eric Gustavsson
2021-11-16 20:29 Nils-Eric Gustavsson har signerat dokumentet Protokoll styrelsen 2021-09-30.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 

8c/EVOuhcKYM7LFHuG4Rsw)
2021-11-16 20:29 Alla dokument har undertecknats av Nils-Eric Gustavsson
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