
Utvärdering av yrkesutbildningsanordnarnas
kvalitetsledningssystem –

självvärdering

Utvärderingsskalor och begrepp finns i utvärderingshandboken.

Utvärderingsblanketten och dess användning
 
Självvärderingsblanketten innehåller två delar: verksamhet och resultat. För utvärdering av
verksamheten tillämpas skalan för utvärdering av verksamheten, och för utvärdering av resultaten
tillämpas skalan för utvärdering av resultat. Skalan för båda delområdena är: saknas, har påbörjats,
utvecklande och väl utvecklat. 

Svaren sparas på denna Webropol-blankett. Bara en utvärderingsblankett per utbildningsanordnare
skickas till NCU.

Resultaten av självvärderingen antecknas i blanketten så här:
Välj saknas, har påbörjats, utvecklande eller väl utvecklat för varje påstående (verksamhet) eller
utvärderingspunkt (resultat) i fråga.

1. 

Skriv bevis (namn av dokument, ej bilagor) för utvärderingsområdet i fråga (1, 2, 3 eller 4)2. 
Skriv styrkor och förbättringsområden som fullständiga meningar för de olika
utvärderingsområdena.

3. 

Svara på utvärderingsområdens öppna frågor.4. 

 
Webropol-anvisningar

I enkäten kan man gå framåt och bakåt med hjälp av knapparna "Nästa" och "Föregående".
Det är möjlig att avbryta utvärdering genom att trycka på knappen "Spara och fortsätt senare".
Systemet skickar då en ny svarslänk till e-posten så att ni kan fortsätta fylla i blanketten senare.
Enkäten öppnas genom att klicka på den nya länken.
Den ifyllda blanketten skickas till NCU genom att trycka på knappen ”Skicka”. Efter att enkäten
skickats öppnas ett sammandrag där de egna svaren syns och kan bearbetas. Sammandraget kan
lagras som pdf-fil på er dator.

Bakgrundsuppgifter

https://laadunarviointi.karvi.fi/sv/2021/01/19/utvarderingshandbok-och-modell-ar-tillgangliga/


Utbildningsanordnare *

2 AEL-Amiedu Oy

3 Ahlmanin koulun Säätiö sr

4 Aitoon Emäntäkoulu Oy

5 Ammattiopisto Spesia Oy

6 Ava-Instituutin kannatusyhdistys ry

7 Axxell Utbildning Ab

8 Careeria Oy

9 Cimson Koulutuspalvelut Oy

10 Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

11 Etelä-Karjalan Koulutuskuntayhtymä

12 Etelä-Savon Koulutus Oy

13 Eurajoen kristillisen opiston kannatusyhdistys r.y.

15 Fintraffic Lennonvarmistus Oy

16 Folkhälsan Utbildning Ab

17 Fria Kristliga Folkhögskolföreningen FKF rf

18 Fysikaalinen hoitolaitos Arcus Lumio & Pirttimaa

19 Haapaveden Opiston kannatusyhdistys ry

20 Harjun Oppimiskeskus Oy

21 Haus Kehittämiskeskus Oy

22 Helsingin Konservatorion Säätiö sr

23 Helsingin kaupunki

24 Helsinki Business College Oy

25 Hengitysliitto ry

26 Hevosopisto Oy

27 Hyria koulutus Oy

28 Hämeen ammatti-instituutti Oy

29 Invalidisäätiö sr

30 Itä-Karjalan Kansanopistoseura ry

31 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä

32 Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy

33 Joensuun kaupunki

34 Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä

35 Jollas-Opisto Oy

36 Jyväskylän Talouskouluyhdistys r.y.

37 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia



Om utbildningsanordnaren du representerar saknas i listan ovan, välj det sista alternativet Annat,
vilket? och ange utbildningsanordnarens namn i textrutan nedan.

Utbildningsan-
ordnare

Kontaktpersonens e-post

E-postadress

Genomförandet av självvärderingen



Antal deltagare i utvärderingen
Ange antalet deltagare i självvärderingen per utvärderingsområde 1.–4.

Studerande

1 Ledning

2 Förutsättningar för anordnande av examina och utbildning

3 Anordnande av examina och utbildning

4 Verksamhetsresultat

Arbetslivsrepresentanter

1 Ledning

2 Förutsättningar för anordnande av examina och utbildning

3 Anordnande av examina och utbildning

4 Verksamhetsresultat

Intressentgrupper

1 Ledning

2 Förutsättningar för anordnande av examina och utbildning

3 Anordnande av examina och utbildning

4 Verksamhetsresultat

Ledning



Kort beskrivning av hur ni har genomfört denna självvärdering (max 0,5 x A4)

Utbildningsanordnares kvalitetsledning

Kort beskrivning av utbildningsanordnarens kvalitetsledningssystem (max 1 x A4)

Hur många år har er organisation haft systematisk kvalitetsledning?

Hur många år har ni deltagit i regionala eller nationella kvalitetsnätverk?

Vad heter nätverket



Vilka metoder har ni använt i kvalitetsledning och/eller kvalitetsutvärdering under de senaste fem
åren?

Utvärderingsområden

1 LEDNING
1.1 Ledning och verksamhetsstyrning
1.2 Kvalitetsledning som en del av ledningssystemet

2 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ANORDNANDE AV EXAMINA OCH UTBILDNING
2.1 Personalresurser
2.2 Partnerskap och nätverk
2.3 Ekonomiska resurser
2.4 Utrymmen, utrustning och lärmiljöer
2.5 Informationshantering samt datasäkerhet och datasekretess

3 ANORDNANDE AV EXAMINA OCH UTBILDNING
3.1 Planering av utbildningsutbudet och -tjänster
3.2 Produktion av utbildningstjänster
3.2.1 Kommunikation, rådgivning och handledning
3.2.2 Ansökan och antagning av studerande
3.2.3 Personlig tillämpning
3.2.4 Förvärvande av kunnande, handledning och stöd
3.2.5 Påvisande och utvärdering av kunnande
3.2.6 Studerandens välbefinnande

4 VERKSAMHETSRESULTAT
4.1 Kundresultat
4.2 Personalresultat
4.3 Centrala prestationsresultat
4.4 Samhälleliga resultat

Benchmarking

CAF-modellen

EFQM-modellen

ISO-standard

Självvärdering

Enkäter

Processbeskrivningar

Kvalitetspristävling

Intern auditering

Resultatkort

Extern auditering/utvärdering

Kollegial bedömning

Annat, vad



UTVÄRDERING AV VERKSAMHETEN

Inom utvärderingsområdena 1–3 granskas om er organisation har verksamhetssätt för att sköta det som
beskrivs i påståendet, hur det genomförs i praktiken samt hur de kontinuerligt utvärderas och förbättras
utifrån resultat- och annan information. Gör en helhetsutvärdering (saknas, har påbörjats, utvecklande
eller väl utvecklat) separat för varje påstående genom att utnyttja skalan för utvärdering av
verksamheten.

1 LEDNING

1.1 Ledning och verksamhetsstyrning

Saknas
Har

påbörjats Utvecklande
Väl

utvecklat

Utbildningsanordnaren har definierat ledningsstrukturer,
-processer och -rutiner som stöder uppnåendet av
strategiska mål, möjliggör att man kan reagera snabbt och
är förutseende och framtidsorienterad samt främjar en
målinriktad och kontinuerlig förbättring.

Ledningen har fastställt sätt på vilka personal, studerande,
arbetsliv och intressentgrupper kan påverka
verksamheten.

Ledarskap, strategisk planering, beslutsprocesser och
utveckling grundar sig på ändamålsenlig och aktuell
prognostiserings-, uppföljnings-, utvärderings- och
resultatinformation samt annan information.

Riskbedömning är en del av utbildningsanordnarens
ledningssystem.

Ledningen har tillsammans med personalen och
intressentgrupper fastställt mål och indikatorer för
verksamhetens resultat, genomslag och kvalitet.

Ledningen har fastställt mål och uppgifter, som gäller
samhällsansvar och främjar verksamhet i enlighet med
dessa.

Ledningen säkerställer att personalen och studerandena,
arbetslivet och intressentgrupperna till nödvändiga delar
känner till utbildningsanordnarens strategiska mål.

Ledningen ser till att målen nås och utvecklingsåtgärderna
genomförs.

Resultat som beskriver verksamhetens effektivitet,
genomslag och kvalitet kommuniceras till olika målgrupper
(personal, arbetsliv, studerande, vårdnadshavare).



1.2 Kvalitetsledning som en del av ledningssystemet

Saknas
Har

påbörjats Utvecklande
Väl

utvecklat

Ägarorganisationens eller -organisationernas mål och
riktlinjer för kvalitetsledningen styr utbildningsanordnarens
kvalitetsledning.

Ansvarsområden och uppgifter inom kvalitetsledning är
tydligt definierade.

Kvalitetsledningssystemet omfattar förutom
kärnverksamheten också säkerhets- och miljöaspekter.

Kvalitetsledningssystemet och den information som det
producerar (t.ex. processbeskrivningar, anvisningar,
planer, beslut) har dokumenterats och lagrats till exempel i
ett informationssystem och uppdateras regelbundet.

Kvalitetsledning är ett centralt redskap för ledarskap,
styrning, verksamhet och utveckling.

Ledningen säkerställer genom sin verksamhet att:

personalen känner till kvalitetsledningsrutinerna i sitt
arbete och handlar enligt dem,

studerandena deltar i utvecklingen av kvalitet och
kvalitetsledning (t.ex. genom att ge respons, delta i
självvärdering, studerandekårsverksamhet osv.),

arbetslivet deltar i utvecklingen av kvalitet och
kvalitetsledning och

intressentgrupper har möjlighet att delta i utvecklingen av
kvalitet och kvalitetsledning.

Saknas
Har

påbörjats Utvecklande
Väl

utvecklat
Gäller inte

oss

Vårdnadshavare har möjlighet att delta i
utvecklingen av kvalitet och
kvalitetsledning.



Saknas
Har

påbörjats Utvecklande
Väl

utvecklat

Personalens inbördes aktiviteter och lärande samt delning
av information och kunskap är en del av
utbildningsanordnarens verksamhet (t.ex. produktion och
delning av läromaterial, uppbyggnad av studiestig).

Utbildningsanordnaren utvärderar och förbättrar
regelbundet kvalitetsledningssystemets funktion och
effektivitet som en del av ledningssystemet (t.ex.
självvärdering, extern utvärdering, interna auditeringar).

Bevis som gäller utvärderingsområde 1 (centrala dokument)
Obs. Skriv bara namnet på dokumenten. Bifoga inga egentliga dokument.

Centrala styrkor inom utvärderingsområde 1 (max 3, skriv fullständiga meningar)

Centrala förbättringsområden inom utvärderingsområde 1 (max 3, skriv fullständiga meningar)

Har ni kommit överens om vad samhällsansvar innebär i er verksamhet?

Ja

Nej



Vilka är de mest centrala målen och indikatorerna för samhällsansvar i er organisation?

Vilka rutiner har ni för att utvärdera den egna verksamheten (måluppfyllelse, framgångar) och
vilken information använder ni?

Vilken praxis har ni för att informera internt inom organisationen och externt om centrala
resultat?



Hur deltar olika instanser i utvecklingen av kvaliteten och kvalitetsledningen vid er organisation?

Studerande Arbetslivsrepresentanter Partner Intressentgrupper

Besvara enkäter

Delta i planeringen av läroanstaltens verksamhet (t.ex.
strategiarbete, gemensamma processer)

Delta i utvärderingen av läroanstaltens verksamhet
(t.ex. självvärdering, extern auditering/utvärdering)

Delta i utvecklingen av läroanstaltens verksamhet

Delta i planeringen av utvecklingen av
utbildningsutbudet

Delta i genomförandet av utbildningen (t.ex. som
utbildare vid en läroanstalt)

Delta i olika verksamhetsorgans och arbetsgruppers
verksamhet

Delta i evenemang och palavrar som ordnas av
läroanstalten.

Delta i projektverksamhet

Annat, hur?

2 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ANORDNANDE AV EXAMINA OCH UTBILDNING

2.1 Personalresurser

Utbildningsanordnaren ser till att...

Saknas
Har

påbörjats Utvecklande
Väl

utvecklat

personalstrukturen (t.ex. olika personalgrupper och
personalstyrkan) stöder uppnåendet av de strategiska
målen.

personalen har tillräcklig och aktuell kompetens för att de
strategiska målen ska uppnås.

åtgärder för att upprätthålla och främja personalens
välbefinnande i arbetet stöder en resultatinriktad
verksamhet.



2.2 Kompanjonskap och nätverk

Saknas
Har

påbörjats Utvecklande
Väl

utvecklat

Partnerskap och nätverk bidrar till att
utbildningsanordnarens strategiska mål nås och det finns
tillräckliga resurser för att upprätthålla och utveckla dem.

Samarbetet och produktionen av tjänster med partners och
nätverk är ömsesidigt, målinriktat, handlett och grundar sig
på gemensamt överenskomna principer samt skapar
mervärde för de olika parterna och kunderna.

I utbildningens gränsytor och övergångsskeden säkerställs
verksamhetens och tjänsternas kvalitet genom samarbete
mellan de centrala parterna inom kvalitetsledning (t.ex.
andra utbildningsanordnare, arbetslivet, kommunerna,
arbetsförvaltningen).

2.3 Ekonomiska resurser

Saknas
Har

påbörjats Utvecklande
Väl

utvecklat

Hanteringen av ekonomiska resurser är förutseende och
systematisk samt möjliggör genomförande av strategin.

Utbildningsanordnaren allokerar resurserna på ett för
verksamheten och ekonomin ändamålsenligt sätt.

Personalen främjar genom sin verksamhet att riktlinjerna
och målen för utbildningsanordnarens ekonomi uppnås.

2.4 Utrymmen, utrustning och lärmiljöer

Saknas
Har

påbörjats Utvecklande
Väl

utvecklat

Utbildningsanordnaren säkerställer att de lärmiljöer och
yrkesprovsmiljöer, som används möjliggör förvärvande och
påvisande av kunnande enligt uppställda mål (t.ex.
utrymmen, anläggningar, arbetsredskap, arbetsplatsens
produktions- och serviceverksamhet, kompetent personal).

Utbildningsanordnaren säkerställer att lärmiljöer och
miljöer avsedda för påvisande av kunnande är tillgängliga
och åtkomliga.



2.5 Informationshantering samt datasäkerhet och datasekretess

Saknas
Har

påbörjats Utvecklande
Väl

utvecklat

Den information som utbildningsanordnaren producerar,
erhåller och bearbetar och som är tillgänglig, utgör en
fungerande helhet som styr anordnandet av utbildningen.

Information som produceras för nationella behov (t.ex.
Koski. Vipunen) är lättillgänglig i utbildningsanordnarens
informationssystem.

Utbildningsanordnaren följer upp att den information som
innehas och som behövs för anordnande av utbildning är
ändamålsenlig och korrekt.

Utbildningsanordnaren säkerställer i all behandling av
uppgifter en datasäkerhet och datasekretess som följer
bestämmelserna.

Bevis som gäller utvärderingsområde 2 (centrala dokument)
Obs. Skriv bara namnet på dokumenten. Bifoga inga egentliga dokument.

Centrala styrkor inom utvärderingsområde 2 (max 3, skriv fullständiga meningar)

Centrala förbättringsområden inom utvärderingsområde 2 (max 3, skriv fullständiga meningar)

Hur har ni säkerställt/säkerställer ni att ledningen, undervisnings- och övrig personal samt
arbetsplatshandledare har tillräcklig och aktuell kvalitetsledningskompetens?



Vilken praxis har ni för att säkerställa kvaliteten när ni producerar utbildnings- och andra tjänster
tillsammans med andra utbildningsanordnare, aktörer (t.ex. arbetsförvaltningen, kommuner) och
arbetslivet?

3 ANORDNANDE AV EXAMINA OCH UTBILDNING

3.1 Planering av utbildningsutbudet och -tjänster

Saknas
Har

påbörjats Utvecklande
Väl

utvecklat

Planering av utbildningsutbudet och -tjänsterna baserar sig
på att kunder och kompanjonskap identifieras och
definieras.

Planering av utbildningsutbud och -tjänster är förutseende
och utgår från behov.

Utbildningsutbudet och -tjänsterna motsvarar kundernas
ändrade behov och möjliggör individuella lösningar.

Utbildningsutbudet och -tjänsterna planeras enligt
principen om gemensamt utvecklande tillsammans med
arbetslivet, studerande, intressentgrupper och partner.

Personalen deltar i planeringen och utvecklingen av
utbildningsutbud och -tjänster.

3.2 Produktion av utbildningstjänster



3.2.1 Kommunikation, rådgivning och handledning

Saknas
Har

påbörjats Utvecklande
Väl

utvecklat

De kommunikationskanaler och nätverk som används
(bl.a. webbplats, kundserviceställen, sociala medier,
broschyrer, studiehandledare) och den information som fås
via dessa betjänar informationsbehoven (t.ex. ansökan,
utbildningstjänster och andra tjänster) hos olika
kundgrupper (bl.a. studerande och arbetsliv).

3.2.2 Ansökan till utbildning

Saknas
Har

påbörjats Utvecklande
Väl

utvecklat

Att ansöka till utbildning är flexibelt (t.ex. olika kanaler och
tidpunkter).

Vid antagning av studerande följs de mål, riktlinjer och
verksamhetsprinciper som utbildningsanordnaren fastställt
och som personalen och studerandena känner till.

Studerandena kan påbörja sina studier flexibelt.

De utbildningstjänster arbetslivet behöver kan genomföras
flexibelt.

3.2.3 Personlig tillämpning

Saknas
Har

påbörjats Utvecklande
Väl

utvecklat

Den personliga utvecklingsplanen för kunnande (PUK)
utarbetas i samarbete mellan undervisningspersonalen
och studerande (samt en eventuell arbetsplats).

Utbildningsanordnaren säkerställer att den personliga
tillämpningen utgår från bestämmelserna och
utbildningsanordnarens riktlinjer och principer.

Utbildningsanordnarens informationssystem stöder
personlig tillämpning.



3.2.4 Förvärvande av kunnande, handledning och stöd

Saknas
Har

påbörjats Utvecklande
Väl

utvecklat

Lärmiljöerna utnyttjas mångsidigt enligt studerandenas
behov och möjligheter.

Förvärvande av kunnande i olika lärmiljöer utgör en
konsekvent helhet.

De kritiska skedena i inlärning i arbetslivet har identifierats
utgående från arbetslivets perspektiv och
utbildningsanordnaren har beredskap för dem.

Inlärningen i arbetslivet leds och genomförs som en
process, där också partner och nätverk deltar.

Arbetsplatserna och arbetsplatshandledarna får den
introduktion och det stöd som de behöver för att
genomföra och bedöma utbildning som anordnas på
arbetsplatsen.

Utbildningsanordnaren säkerställer att
arbetsplatshandledarna har den kompetens som behövs
och att den är aktuell.

Tillgången till den undervisning och handledning som
studeranden behöver har säkerställts i olika lärmiljöer.

Fungerande samarbete och interaktion mellan studerande,
lärare och arbetsplatshandledare under inlärningen i
arbetslivet har säkerställts.

Utvecklingen av studerandenas kompetens följs upp
systematiskt och studerandena får i rätt tid handledande
och uppmuntrande respons på sin kompetensutveckling.

3.2.5 Påvisande och bedömning av kunnande

Saknas
Har

påbörjats Utvecklande
Väl

utvecklat

Planen för bedömning av kunnande är en del av
utbildningsanordnarens kvalitetsledningssystem.

Utbildningsanordnaren säkerställer att påvisande,
bedömning och intygande av kunnande genomförs enligt
riktlinjerna i planen för bedömning av kunnande och
bestämmelserna.



3.2.6 Studerandes välbefinnande

Saknas
Har

påbörjats Utvecklande
Väl

utvecklat

Utbildningsanordnaren säkerställer att studerandenas
välbefinnande främjas i enlighet med bestämmelserna och
utbildningsanordnarens riktlinjer och principer.

Tillgången till det stöd (också särskilt stöd och krävande
särskilt stöd) som studeranden behöver, har säkerställts i
olika lärmiljöer.

Utbildningsanordnaren säkerställer att studerandena har
kännedom om de förmåner och tjänster inom
studerandevården som de har rätt till och hur man vid
behov kan nå och få tillgång till tjänsterna.

Bevis som gäller utvärderingsområde 3 (centrala dokument)
Obs. Skriv bara namnet på dokumenten. Bifoga inga egentliga dokument.

Centrala styrkor inom utvärderingsområde 3 (max 3, skriv fullständiga meningar)

Centrala förbättringsområden inom utvärderingsområde 3 (max 3, skriv fullständiga meningar)



Har ni utnyttjat utvecklingsprojekt för att förbättra kvaliteten på er utbildningsverksamhet och
kvalitetsledning under 2016–2019?

Har den praxis som utvecklats i projektet blivit en del av den vardagliga verksamheten vid er
läroanstalt?

Ge exempel på ett framgångsrikt utvecklingsprojekt.

Varför har projektets resultat inte blivit använda?

Hurdana innovativa lösningar (t.ex. ny eller förbättrad utbildningstjänst eller process) har ni tagit
i bruk för att förbättra kvaliteten på utbildningsverksamheten?

UTVÄRDERING AV VERKSAMHESRESULTAT

Inom utvärderingsområde 4 granskas hur er organisation har uppnått de uppställda målen i punkt
1.1 (Ledning och verksamhetsstyrning). Måluppfyllelsen utvärderas utifrån de kvalitativa och
kvantitativa indikatorer som utbildningsanordnaren använder. Gör en helhetsutvärdering (saknas, har
påbörjats, utvecklande eller väl utvecklat) separat för varje påstående (4.1–4.4) genom att utnyttja

Ja

Nej

Ja

Nej



skalan för utvärdering av resultat.

4 VERKSAMHETSRESULTAT

Saknas
Har

påbörjats Utvecklande
Väl

utvecklat

4.1 Kundresultat

4.2 Personalresultat

4.3 Centrala prestationsresultat

4.4 Resultat som gäller samhällsansvar

Bevis som gäller utvärderingsområde 4 (centrala dokument)
Obs. Skriv bara namnet på dokumenten. Bifoga inga egentliga dokument.

Centrala styrkor inom utvärderingsområde 4 (max 3, skriv fullständiga meningar)

Centrala förbättringsområden inom utvärderingsområde 4 (max 3, skriv fullständiga meningar)

Hur har ni utvecklat er verksamhet utifrån resultaten under de senaste tre åren?



KVALITETSLEDNINGEN SOM HELHET

Hurdan praxis har ni för att göra en övergripande utvärdering av hur kvalitetsledningssystemet
fungerar och hur ofta utvärderas systemet?

Uppskatta hur starkt bunden kvalitetsledning är till ert kvalitetsledningssystem.

Helt avskilt från
annan

verksamhet

Fast del av
verksamheten
och ledningen

Vilka faktorer har främjat att kvalitetsledning genomförs i er organisation?

Vilka faktorer har på motsvarande sätt hindrat eller försvårat att kvalitetsledning genomförs i er
organisation?

Verksamhetssätten har gjorts enhetliga

Personalen har engagerats och tilldelats ansvar

Samarbete med olika instanser

Projektverksamhet

Att fungera i lokala/nationella kvalitetsnätverk

Utveckling av kvalitets- och/eller utvärderingskompetens

Annan, vad?

Brister i dokumentation/informationshantering

Inkonsekvens i verksamhetskulturerna och/eller praxis

Attityder, bristande engagemang, motstånd

Bristande resurser (ekonomiska, personal)

Externa/interna förändringar

Annan, vad?

0 %



GOD PRAXIS

Som en del av självvärderingen har utbildningsanordnaren möjlighet att föreslå en god praxis inom
kvalitetsledning och som kunde användas som exempel och vara till nytta för andra
utbildningsanordnare.

God praxis är fungerande praxis inom kvalitetsledning och som har testats i praktiken och konstaterats
vara god utifrån en tillräckligt lång tillämpning. Den har även bidragit till utvecklingen av kvalitetsledning.
Det kan vara en ny eller gammal praxis, som också kan överföras till andra utbildningsanordnare.

Beskrivningen av god praxis ska innehålla:
 

en kort beskrivning av utgångspunkten och utvecklingen
praktisk beskrivning, t.ex. verksamhetens (processens) olika skeden 
nyttan som praxisen medfört
en utomstående parts syn på praxisen (intern utvärdering, peer review, extern utvärdering)
hur en god praxis kan överföras till andra

Om ni har någon god praxis för kvalitetsledning, beskriv den nedan eller bifoga en beskrivning
(max 1 x A4)

Eventuell bilaga

Spara svaren genom att trycka Skicka.


