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1. Inledning  

Genom ett långsiktigt arbete ska vi skapa trovärdighet, väcka intresse för och bidra till att 

utveckla en positiv bild av Bräcke kommun både som arbetsgivare och som en plats att bo på 

och besöka. Den externa kommunikationen ska bidra till att medborgarna enkelt kan förstå 

och ta del av de tjänster och den service som verksamheterna erbjuder. 

Det här dokumentet innehåller riktlinjer och mallar för vad som gäller när vi i kommunens 

tjänst använder sociala medier. Vid rätt tillfälle och rätt hanterat kan sociala medier vara ett 

komplement till kommunens övriga kanaler. För att det ska fungera krävs emellertid att 

bevakningen sköts, inlägg besvaras och information sprids. Informationsbehov inom sociala 

medier kan också visa att vi behöver utveckla information på andra sätt, via andra kanaler.  

Sociala medier är ett samlingsbegrepp för ett flertal olika digitala medier. Användningen av 

sociala medier i samhället är stor och ökar hela tiden. I dagsläget räknas bloggar, chattar, 

Facebook, Twitter, Flickr, LinkedIn, Instagram, Youtube m.fl. hit.  

Skillnaden mellan sociala medier och traditionella webbplatser är att användarna själva enkelt 

skapar konton och deltar i olika diskussioner, delger varandra information och tips, 

kommenterar och lägger upp bilder och länkar. Det är inte bara kontoägaren som står för 

innehållet, andra användare bidrar också. Dialog och nätverkande är genomgående funktioner.  

Dessa skillnader innebär att sociala medier ställer andra krav på de offentliga aktörer som 

använder dem, och de regleras delvis av andra lagar än traditionella kanaler för 

envägskommunikation. Alla som arbetar i kommunen representerar en myndighet och 

behöver förhålla sig till det också i sociala medier. Därför har Bräcke kommun tagit fram 

dessa riktlinjer. Riktlinjerna för sociala medier i Bräcke kommun baseras på råd och 

checklistor från e-delegationen, datainspektionen och Sveriges kommuner och landsting. 

Förutom dessa riktlinjer ska kommunikation i sociala medier liksom i andra kanaler alltid 

följa de principer som fastslagits i Bräcke kommuns kommunikationspolicy. 

 

2. Riktlinjer 

2.1 Öppna/avsluta ett konto för ett socialt medium 

Innan en verksamhet öppnar ett konto för ett socialt medium måste man ha en tydlig 

uppfattning om till vilken nytta man gör det och vara säker på att man har tillräckliga resurser 

för att ta hand om sin nya kanal, se alla åtaganden sammanfattade i mallen för aktivitetsplan, 

bilaga 1. Man måste också överväga om kommunens egen webb kan motsvara de behov man 

har. Sociala medier kan vara ett komplement till en verksamhets övriga kanaler, men det är 

viktigt att det nya sociala mediet inte blir en ersättare för www.bracke.se, som är kommunens 

huvudsakliga externa kommunikationskanal. Sociala medier ska inte användas för intern 

kommunikation. 

Det är avdelningschefen som tar det formella beslutet om vilka sociala medier den egna 

verksamheten får vara aktiv i. Avdelningschefen beslutar också vem eller vilka personer som 

får representera verksamheten. Den enhet som vill öppna ett konto behöver därför skaffa sig 
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ett godkännande för det. Övergripande konton där hela organisationen Bräcke kommun står 

som avsändare öppnas först efter beslut i kommunstyrelsen. När ett konto öppnas meddelas 

informatören och personuppgiftsombudet. 

Vid registrering av konton kopplas de vanligtvis samman med en e-postadress. Inför 

anskaffandet av ett konto ska en särskild e-postadress för detta ändamål skaffas. Alla 

administratörer ska ha läsrätt för e-postkontot. IT-enheten kan ordna e-postkonton enligt 

modellen tillvaxt.socialamedier@bracke.se.  

När ett konto avslutas meddelas informatören och personuppgiftsombudet. Innan ett konto 

stängs ska vi informera i den aktuella kanalen om detta och tacka för engagemanget från de 

kommuninvånare eller andra som vi har kommunicerat med. 

2.2 Förteckning över sociala medier 

En förteckning över vilka sociala medier som kommunens verksamheter är aktiva i ska finnas 

i berörda nämnders dokumenthanteringsplan för att underlätta allmänhetens sökande av 

allmänna handlingar. Avdelningschefen ansvarar för att förteckningen läggs in i respektive 

avdelnings dokumenthanteringsplan. 

Kommunen har en officiell förteckning på www.bracke.se över vilka sociala medier vi är 

aktiva i. När en sida avslutas ska den tas bort ur förteckningen. Informatören håller 

förteckningen uppdaterad. 

2.3 Avsändare och grafisk profil 

Det är viktigt att alla sidor, grupper och konton har ett sammanhållet, grafiskt utseende så att 

det syns att avsändaren är en verksamhet inom Bräcke kommun. På de konton i sociala 

medier som upprättas ska det tydligt framgå att det är kommunen som är avsändare, genom att 

använda kommunens namn och logotyp i profilen eller avsändaren samt i text i 

profilbeskrivningen. 

Det ska finnas en länk till verksamhetens information på www.bracke.se (ofta finns ett 

utrymme för profilbeskrivning). Det bör också finnas en länk till 

www.bracke.se/socialamedier där det finns beskrivningar om hur vi hanterar innehåll i sociala 

medier i kommunen. 

2.4 Juridisk information i mediet  

Vid länkarna till de sociala medierna på www.bracke.se och på en framträdande plats i de 

sociala medierna ska följande information finnas: 

• Vilken enhet och vilken avdelning som svarar för det sociala mediet. 

• Syftet med det sociala mediet. 

• En text om att inlägg blir allmänna handlingar och kan läsas av andra användare:  

”Tänk på att du inte får skriva något som kränker personers integritet. Förtal och 

personangrepp får inte förekomma, inte heller hets mot folkgrupp, sexistiska yttranden eller 

andra trakasserier, olovliga våldsskildringar, pornografi, uppmaningar till brott eller 

upphovsrättsligt skyddat material. Du får inte heller skriva något som skyddas av sekretess. 

Tänk också på att dina synpunkter eller personuppgifter kan komma att behandlas genom 

mailto:tillvaxt.socialamedier@bracke.se
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handläggning i det ärende som berörs inom kommunen. Dina synpunkter kan också komma 

att diarieföras om det du skriver är av betydelse för kommunens verksamhet. När du sänder in 

personuppgifter godkänner du att Bräcke kommun lagrar och behandlar de personuppgifter du 

lämnat. Du har i så fall rätt att få information om de uppgifter som finns registrerade om dig. 

Du kan också begära rättelse om uppgifterna skulle visa sig vara felaktiga. Om du inte följer 

de här rekommendationerna tar kommunen bort dina inlägg.” 

2.5 Arkivering och diarieföring 

Varje enhet som har ett konto i ett socialt medium ansvarar för att dokumentera mediet och 

inläggen. Detta görs genom att spara ner en skärmdump en gång/kvartal eller inför stora 

förändringar, och spara dessa på ett ordnat sätt i en pärm hos kontoansvarig och skicka en 

kopia till informatören. 

Inlägg och svar behöver som huvudregel inte diarieföras om kommunikationen är ordnad på 

så sätt att den är lätt sökbar, till exempel i kronologisk ordning i det aktuella mediet. 

Meddelanden som är av betydelse för kommunen ska däremot diarieföras och handläggas. Det 

kan till exempel handla om klagomål eller synpunkter, meddelanden som rör ett pågående 

ärende eller som initierar ett nytt ärende. Diarieföringen kan enklast göras genom att texten 

klistras in i ett mejl och skickas till registratorn på diarium.ks@bracke.se eller bygg-

miljonamnden@bracke.se.  

Kommentarer eller synpunkter vars innehåll antas strida mot gällande lagstiftning eller som 

innehåller sekretessbelagda uppgifter ska också dokumenteras och diarieföras innan de 

skyndsamt raderas. Läs mer under 3.1. 

2.6 Hantera synpunkter och kommentarer  

Den person som utsetts som ansvarig för ett konto, och därmed fått i uppdrag att 

kommunicera i de sociala medierna för kommunens räkning ansvarar också för att hantera de 

kommentarer, svar och synpunkter som kommer in och att hålla sidan aktiv och uppdaterad. 

Kontot/gruppen/sidan behöver kontrolleras minst en gång per dag, under vardagar. En person 

ska också utses som kan sköta kommunikationen vid kontoansvarigs frånvaro. Ansvaret 

innebär att;  

• Besvara inkommande synpunkter som riktas till kommunen inom rekommenderad tid. 

• Vidarebefordra synpunkter eller frågor till handläggare som är bäst lämpade att svara.  

• Bedöma om inkommande synpunkter är viktiga och därför kan behöva diarieföras. 

• Ta bort kommentarer och inlägg som strider mot gällande lagstiftning. Det gäller 

integritetskränkande uppgifter om personer såsom förtal eller personangrepp samt 

sekretesskyddade uppgifter, hets mot folkgrupp, sexistiska yttranden eller andra 

trakasserier, olovliga våldsskildringar eller pornografi, uppmaningar till brott och 

upphovsrättsligt skyddat material.  

• Kommersiell reklam tillåts inte på Bräcke kommuns konton. Eftersom det är tillåtet att 

gallra reklam direkt är det bara att radera. 

mailto:diarium.ks@bracke.se
mailto:bygg-miljonamnden@bracke.se
mailto:bygg-miljonamnden@bracke.se
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2.7 Bemötande och tilltal 

I de sociala medierna används en personlig samtalston som är något ledigare än när vi 

uttrycker oss i skrift i andra sammanhang. Sociala medier präglas av ett personligt tilltal och 

korta kommentarer. När kommunens medarbetare uttalar sig i sociala medier gör de det som 

representanter för kommunen och med ett seriöst, sakligt och vänligt tilltal, personligt men 

inte privat. 

Eftersom tilltalet ska vara personligt är det viktigt att vi är öppna och ger ett vänligt och 

serviceinriktat bemötande. Men vi måste också uttrycka oss med gott omdöme som 

representanter för Bräcke kommun. Även om det är en enskild anställd som kommunicerar 

med ett personligt tilltal ska det tydligt framgå i texterna att det sker på kommunens uppdrag.  

Kommunens bemötande ska alltid vara vänligt och respektfull oavsett om vi får positiva eller 

negativa kommentarer, men det är inte alltid nödvändigt att besvara alla inlägg. Ett bra stöd 

för hur man besvarar inlägg och kommentarer finns i bilaga 2: Besvara inlägg och 

kommentarer på Internet, och bilaga 3: Flödesschema hantering av inkomna synpunkter. 

Om du skulle råka publicera något som är felaktigt eller som kan uppfattas stötande för någon 

annan, försök då vara den första att berätta detta. Erkänn att du gjorde ett misstag och be om 

ursäkt. Om du går tillbaka och redigerar ett inlägg, bild etc. berätta då att du gjort det. 

2.8 Rimliga svarstider  

Sociala medier ställer höga krav på snabbhet och närvaro och vi bör alltid kunna svara inom 

det närmaste dygnet på vardagar. I de olika mediekanalerna skiljer det sig något hur snabbt 

man förväntar sig ett svar. Vi ska försöka svara inom dessa tidsintervaller.  

• Twitter: Inom fyra timmar under vardagar. 

• Facebook/Bloggar: Inom 24 timmar under vardagar. 

2.9 Ljud, bilder, filmer och länkar 

Publicering av ljud, bilder och filmer där personer är igenkännbara måste först godkännas av 

personerna som medverkar. I ostrukturerat material, till exempel bilder av en konsertpublik, 

kan publicering vara tillåten förutsatt att det inte kränker enskild person. 

När det är möjligt bör vi ta med ungefär lika många bilder av flickor/kvinnor och pojkar/män 

och försök alltid att undvika könssterotyper. 

Använd aldrig andras material utan tillåtelse och var noga med att ange källor och följa de 

upphovsrättsliga regler som gäller för olika publikationer. Använd gärna externa länkar för att 

peka på dina källor, men var noga med att kontrollera vem du länkar till och visa tydligt att 

det är en extern länk. 

2.10 Förhållningsregler för yrkesmässig användning 

Den person som kommunicerar för kommunens räkning i de sociala medierna måste ha fått 

uppdraget av sin närmaste chef som i sin tur ska förankra beslutet hos avdelningschef, se 2.1. 

Även om det är en enskild anställd som kommunicerar med ett personligt tilltal ska det 

framgå tydligt att det är på myndighetens uppdrag. Verksamheten måste vara beredd på att 

användningen av sociala medier kommer att generera inkommande allmänna handlingar. 
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Därför måste meddelanden och inlägg bevakas och frågor som rör myndighetens verksamhet 

besvaras. 

Personen som ansvarar för kommunikationen i sociala medier måste vara väl insatt i juridiken 

och riktlinjerna för sociala medier. På samtliga konton som finns inom ramen för Bräcke 

kommun ska det klart framgå vem som är avsändaren. Kommunens logotyp ska alltid finnas 

med tillsammans med uppgifter om vilken avdelning eller enhet som ansvarar för sidan. 

Konton ska inte registreras med personliga e-postadresser. Det ska alltid vara tydligt vem det 

är som kommunicerar. 

2.11 Förhållningsregler för privat användning 

Det är viktigt att vara tydlig med att skilja privat användning av sociala medier ifrån 

yrkesmässig. Det kan vara svårt för allmänheten att förstå skillnaden på yrkesrollen och 

privatpersonen om de blandas. I båda fallen bör man vara tydlig med vem man är. 

För anställda som använder sociala medier privat utanför arbetstid gäller yttrandefriheten på 

sedvanligt sätt. Men det finns undantag för yttrandefriheten. En anställd får aldrig bryta mot 

sekretess eller tystnadsplikt eller publicera foton tagna på arbetsplatsen som föreställer 

brukare, elever, kunder eller medarbetare som inte lämnat sitt godkännande. Se vidare under 

”Juridik”. Observera att publicering av bilder och information innebär att äganderätten till 

informationen hamnar hos det företag som driver det sociala mediet, oavsett om gruppen är 

sluten eller offentlig.  

En kommunal tjänstemans eller förtroendevalds kommunikation i sociala medier som 

uteslutande sker i privat syfte blir inte allmän handling i kommunen eftersom 

kommunikationen inte sker i tjänsten.  

Om en tjänsteman får en fråga på sin privata blogg eller Facebooksida, där det är uppenbart 

att frågan är av yrkesmässig karaktär ska tjänstemannen hänvisa personen till de yrkesmässiga 

kontaktvägarna. 

2.12 Kriskommunikation och sociala medier 

Våra grundläggande kanaler för kommunikation vid kriser är webbplatsen bracke.se och 

kontakter med massmedia. Dessa kan kompletteras med de kanaler inom t.ex. sociala medier 

som bedöms vara lämpliga för den aktuella händelsen och verksamheten. De sociala medier 

som vi använder "till vardags" ska också användas vid en kris om de anses lämpliga. Om man 

väljer att inte använda de sociala medierna vid kris, ska det tydligt framgå i dem var det finns 

information om det som inträffat. 

Om man väljer att använda sociala medier vid en kris är det viktigt att ha beredskap för att 

snabbt besvara frågor eller bemöta inlägg. Inlägg och frågor bör också sammanställas och 

föras vidare till krisledningen; de ger en bild av hur människor upplever det som inträffat och 

kan ge vägledning i hur krisen ska hanteras. 

Läs mer om kriskommunikation i kommunens Kriskommunikationsplan. 
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2.13 Informationssäkerhet 

Bräcke kommuns riktlinjer för IT- och informationssäkerhet ska följas, läs mer i 

Säkerhetsinstruktion för datoranvändare i Bräcke kommun. 

Vid skapande av ett konto på ett socialt medium gäller dessutom följande: 

• Gå alltid igenom det sociala mediets automatiserade förslag till vilka olika 

inställningar som bör göras för att få ett säkert konto. Granska inställningarna och 

eventuellt förändrade villkor för kontot varje gång lösenordet byts. 

• Kom ihåg att byta lösenordet regelbundet och att det ska vara känt och tillgängligt 

för flera personer inom enheten/avdelningen, samt för informatören på 

tillväxtavdelningen. Lösenordet ska inte vara äldre än tre månader. 

• Välj ett lösenord som du inte använder för andra webbplatser eller tjänster. Det ska 

vara ett komplext lösenord med siffror, bokstäver, specialtecken och innehålla 

minst 8 tecken, se mer i säkerhetsinstruktionen för datoranvändare. 
 

3. Juridik 

När nya medier utvecklas hänger lagstiftningen inte riktigt med. Bedömningen av när lagar 

gäller vid användningen av olika sociala medier och hur de i så fall ska tillämpas, måste bli en 

tolkning av gällande lagstiftning. Sveriges kommuner och landsting, SKL, har gjort en 

granskning av juridiken och kommit fram till att det är fritt fram för kommuner att använda 

sig av sociala medier men att vi måste förhålla oss till flera olika lagar (mer information finns 

i SKL:s riktlinjer, ”Sociala medier och handlingsoffentligheten”). I maj 2010 fick E-

delegationen i uppdrag av regeringen att ta fram riktlinjer för hur statliga myndigheter bör 

använda sociala medier. Delegationens uppdrag var att titta på de rättsliga aspekterna på 

myndigheternas användning av sociala medier. Riktlinjerna som kom i slutet av december 

2010 är vägledande. De riktar sig formellt till statliga myndigheter men kan även tillämpas av 

kommuner och landsting. Lagar som kan aktualiseras är:  

• Tryckfrihetsförordningen (TF), handlingsoffentligheten  

• Förvaltningslagen  

• Upphovsrättslagen  

• Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL)  

• Personuppgiftslagen  

• Lagen om elektroniska anslagstavlor  

Nedan följer en sammanfattning av de olika lagarna.  

3.1 Tryckfrihetsförordningen (TF) med offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 

Varje svensk medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar, enligt 2 kap. 1 § TF. Detta 

är viktigt att ta hänsyn till när kommunen ger sig ut i de sociala medierna.  

En handling är allmän om den förvaras hos kommunen och kan anses som inkommen eller 

upprättad där. Som handling räknas traditionella handlingar i skrift och bild. Även 

upptagningar, som kan läsas, avlyssnas eller uppfattas enbart med tekniska hjälpmedel räknas 

som handling. Det betyder att inlägg och artiklar i kommunens sociala medier är allmänna och 

offentliga handlingar.  
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Allmänna handlingar ska registreras så snart de har kommit in till kommunen eller upprättats 

där. Handlingar som inte omfattas av sekretess behöver inte registreras om de hålls ordnade. 

Om det är uppenbart att en allmän handling är av ringa betydelse för kommunens verksamhet 

behöver den inte heller registreras. 

Kommunen får fatta generella gallringsbeslut om att handlingar av tillfällig eller ringa 

betydelse får gallras då de inte längre är aktuella. Varje avdelning måste ha en beskrivning 

över sina allmänna handlingar (en så kallad dokumenthanteringsplan).  

Sekretessbelagda uppgifter får inte förekomma i sociala medier, så de ska tas bort, men 

uppgifterna måste registreras i kommunens ärendehanteringssystem. 

Detta gäller för Bräcke kommun: 

• Inlägg på sociala medier som är av tillfällig och ringa karaktär får gallras när de 

inte längre är aktuella. 

• Informatören håller en förteckning över vilka externa webbplatser myndigheten är 

aktiv på. 

• Webbplatsen ska ”ögonblickförvaras” varje kvartal. Det betyder att den som är 

kontoansvarig gör skärmdumpar på ett urval av de viktigaste sidorna och/eller 

skriver en sammanfattning av innehållet i stort. 

• I avdelningens dokumenthanteringsplan ska också en förteckning finnas över 

avdelningens sociala medier. 

3.2 Sekretess 

Inlägg som innehåller sekretessbelagd information får inte förekomma i de sociala medierna. 

 

Detta gäller för Bräcke kommun: 

• Om personer som kommunicerar med Bräcke kommun i de sociala medierna tar 

upp frågor som är av känslig eller till och med sekretessbelagd karaktär ska vi 

avbryta konversationen där och radera de sekretessbelagda uppgifterna i det 

sociala mediet.  

• Person som är ansvarig för kontot ska överföra inlägget till myndighetens 

registrator för diarieföring. 

• De sociala medierna ska inte användas för kommunikation inom 

verksamhetsområden där det förekommer mycket sekretessbelagd information, till 

exempel inom socialtjänsten eller vård- och omsorg.  

3.3 Förvaltningslagen och serviceskyldigheten  

För alla myndigheter gäller en allmän serviceskyldighet gentemot allmänheten.  

Med stöd i Förvaltningslagen gäller att Bräcke kommun ska:  

• Lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör 

myndighetens verksamhetsområde.  
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• Hjälpa till i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes 

behov av hjälp och myndighetens verksamhet. 

• Besvara frågor från enskilda så snart som möjligt. 

• Hjälpa till och rätta om någon av misstag har vänt sig till fel myndighet.  

3.4 Yttrandefrihet  

Anställda hos myndigheter har rätt till samma yttrandefrihet som andra medborgare (2 kap. 1 § 1 

regeringsformen, RF). Med stöd i Yttrandefrihetsgrundlagen gäller följande för anställda i Bräcke 

kommun: 

Detta gäller för Bräcke kommun 

• Anställda i Bräcke kommun har rätt att som privatpersoner fritt uttrycka tankar, åsikter 

och känslor i sociala medier. Rättigheten begränsas bara av sekretess och tystnadsplikt.  

• Arbetsgivaren är förbjuden att efterforska vem som har yttrat sig i en speciell fråga och får 

inte avskräcka en anställd från att yttra sig genom kritik eller bestraffningar.  

• Samtidigt har den anställde lojalitetsplikt att utföra sitt arbete enligt arbetsgivarens 

instruktioner. Den anställde måste därför skilja på sin yttrandefrihet som privatperson i 

sociala medier och sin roll som anställd i kommunens sociala medier. När den anställde 

skriver inlägg som officiell representant i kommunens sociala medier ska den anställde 

inte blanda in sina åsikter som privatperson.  

3.5 Personuppgiftslagen (PuL)  

Personuppgiftslagen innebär ett juridiskt ansvar med ett antal skyldigheter. Den myndighet som inte 

uppfyller sina skyldigheter enligt personuppgiftslagen kan bli skadeståndsskyldig.  

I kommunal verksamhet är det den nämnd som ansvarar för en verksamhet som också är 

personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i verksamheten.  

Detta gäller för Bräcke kommun: 

• Samma personuppgiftsansvar som i övrigt för personuppgifter som behandlas på en extern 

webbplats och i sociala medier. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig. 

• Om en tjänsteman eller en förtroendevald på arbetstid men för helt privata syften är aktiv i 

de sociala medierna är det privatpersonen själv som blir personuppgiftsansvarig.  

3.6 Lagen om elektroniska anslagstavlor  

Lagen om elektroniska anslagstavlor (1998:112) omfattar elektronisk förmedling av meddelanden. Vi 

bedömer att den omfattar oss när vi på vår officiella webbplats har en chattfunktion, insändar- eller 

diskussionsforum där allmänheten kan komma med kommentarer.  
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Detta gäller för Bräcke kommun: 

• Innehavaren av en chattfunktion, insändar- eller diskussionsforum ska lämna information 

till alla användare om sin identitet och berätta att insända meddelanden kommer att göras 

tillgängliga för andra och hur stor mottagargruppen kan vara.  

Den som ansvarar för en elektronisk anslagstavla är skyldig att:  

• Hålla uppsikt över insända meddelanden. Hur ofta beror på hur stor trafik det är på 

anslagstavlan och vilken slags forum det är fråga om, men inte mer sällan än en gång per 

vecka (se prop 1997/98:15).  

• Ta bort vissa typer av brottsligt material som hamnat där och som innebär något av 

följande: 

a) uppvigling, b) hets mot folkgrupp, c) barnpornografibrott, d) olaga våldsskildring, e) 

upphovsrättsintrång.  

 

4. Aktivitetsplan för sociala medier 
Innan uppstarten av sociala medier ska verksamheten gå igenom och besvara frågorna i 

aktivitetsplanen i bilaga 1 för att säkerställa att riktlinjerna för sociala medier följs. Planen signeras av 

ansvarig avdelningschef samt de som utses till kontoansvariga. Ifylld aktivitetsplan skickas till 

informatören samt till personuppgiftsombudet. 

 

5. Uppföljning och revidering 
Riktlinjerna för sociala medier revideras vid behov och ses över av tillväxtavdelningen minst en gång 

per år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


