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Förändringar i föredragningslistan

Ordförande Åke Karlsson godkänner att ledamot Johan Hallinder deltar på 
mötet på distans via länk i sin bostad.

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner följande ändringar i föredragningslistan.

Utgår:
- Mobilitetsplan 2023-2026 infrastrukturstrateg Emelie Palmberg

Information/Diskussion

Information från biträdande förvaltningschef
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§ 4 Nämndplan 2023 för samhällsbyggnadsnämnden 11
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§ 7 Anmälningsärenden 17

§ 8 Delegationsbeslut 19

§ 9 Synpunkter 20
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§ 1 SBN/2022:233 404

Fagernäs 1:8, avskrivning tillsyn för strandskydd

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att med stöd av 7 kap 16 § miljöbalken punkt 2, avskriva ärendet då åtgärden 
omfattas av strandskyddsdispens medgiven av länsstyrelsen i 
ärendenummer 535-2710-2022.

______________________

Bakgrund
På fastigheten Fagernäs 1:8 har det rivits en gammal brygga under 2021 och 
uppförts en ny under andra halvan 2021/första halvan 2022. Länsstyrelsen gav 
under juli 2022 dispens för en brygga på den aktuella platsen. Uppförd brygga 
följer villkoren i den dispensen.

Aktuell fråga berör vem som har rätt att uppföra brygga på den aktuella platsen. 
Detta bedöms inte vara en fråga för samhällsbyggnadsnämnden och aktuellt 
ärende ska därför avskrivas då det inte föreligger någon tillsyn på bryggan som 
detta ärendet avser.

Bedömning
Beslutet bedöms enligt miljöbalken 7 kapitel 16 § punkt 2, uppfylla kraven för den 
aktuella åtgärden då den omfattas av strandskyddsdispens medgiven av 
länsstyrelsen i ärendenummer 535-2710-2022.

Ärendet
Norr om Fagernäs 1:8 i direkt anslutning till sjön Eklången, finns en landremsa 
som inte har någon bestämd ägare. Där har under flera årtionden funnits några 
bryggor. En av dessa är en pålad brygga som ägaren till Stålbåga 1:13, har använt 
och renoverat sedan 1996. Under år 2021 lutade bryggan en del varför ägaren 
rätade till den. Därefter tog markägare av Fagernäs 1:8 bort bryggan av någon 
orsak i början av juni 2021. Hen hade tidigare nämnt önskemål om upprensning 
av befintliga bryggor längs denna landremsa.
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Detta ledde till att ägaren till Stålbåga 1:13 8 juli 2021 ansökte om en ny 
flytbrygga på samma plats som den tidigare bryggan. Beslutet blev hos 
kommunen positivt, varefter Länsstyrelsen 20 oktober 2021 beslöt att överpröva 
ärendet. Senare under första halvåret av 2022, ansökte ägaren till Stålbåga 1:13 
om både 

tillstånd för vattenverksamhet och ny pålad brygga hos Länsstyrelsen. Detta 
eftersom Länsstyrelsen numera för bryggor samprövar både vattenverksamhet 
och strandskyddsdispens. Därmed avslutades kommunens ärende med 
flytbryggan.

Medan Länsstyrelsen prövade ägaren till Stålbåga 1:13:s ärenden, byggde 
markägare av Fagernäs 1:8 en ny brygga utan vare sig tillstånd för 
vattenverksamhet eller strandskyddsdispens. Detta på exakt samma plats där 
ägaren till Stålbåga 1:13 hade haft brygga under många år och tänkt placera en 
ersättningsbrygga efter sin ansökan till Länsstyrelsen. Enligt ägaren till Stålbåga 
1:13:s uppgift skulle ett positivt beslut av Länsstyrelsen kunna fås inom några 
dagar.

Den 13 juni 2022 medgav länsstyrelsen beslut om strandskyddsdispens samt 
anmälan om vattenverksamhet på fastigheten Fagernäs 1:8. Dispensen medger 
en brygga om 7*1,2 meter. 

11 juli 2022 gjordes ett besök på plats där man kunde se att en brygga var byggd. 
Dock med måtten 5,17*1,045 meter. 

30 augusti 2022 togs beslut i samhällsbyggnadsnämnden om att bryggan skulle 
avlägsnas. Efter detta har överklaganden inkommit från Fagernäs 1:8. Överklagan 
ligger som en bilaga till detta förslag till beslut. 

Med hänsyn till den information som inkommit i överklagan från klagande i 
ärendet och beslutet om dispens och anmälan om vattenverksamhet från 
länsstyrelsen är förvaltningen nuvarande bedömning att bryggan följer angiven 
dispens även om den är något mindre än vad som medgetts. Vi finner inte skäl att 
driva frågan om borttagande av bryggan vidare.

Vem som har uppfört bryggan är inte en fråga för samhällsbyggnadsnämnden. Vi 
har endast att ta ställning till om en dispens för åtgärden finns och om den följer 
dispensens villkor och förutsättningar.
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13 december 2022 var samhällsbyggnadsförvaltningen på platsbesök på Fagernäs 
1:8. Aktuell brygga fanns då kvar på platsen. 

Det finns en flytbrygga förtöjd till aktuell brygga. Denna har inte någon dispens 
vad kommunen kan se och hanteras i ett separat tillsynsärende. 

Kommunicering
Klagande och fastighetsägare har fått möjlighet att bemöta detta förslag till 
beslut.

Klagande (Fastighetsägare till Stålbåga 1:13) säger följande:

"Synpunkter som jag vill att Samhällsbyggnadsnämnden i Flen ska ta del av innan 
beslut fattas vid sammanträdet i januari 2023:
- Bryggan har, enligt kommunens tidigare utredning, funnits sedan 1960-talet.
- Den familj som vi köpte fastigheten Stålbåga 1:13 av 1996 använde bryggan

sedan 1970 – alltså fem år före 1975 års strandskyddslagstiftning. Bryggan 
har alltså funnits där av hävd på den mark som kommunen anser saknar
dokumenterad ägare och i det vatten som kommunen funnit vara oreglerat.

- Sedan 1996 har vi underhållit och renoverat bryggan. Dessutom har flera 
andra fastighetsägare haft sina båtar förtöjda vid bryggan. Det är nu 
omöjligt eftersom den brygga som fastighetsägaren till Fagernäs 1:8 låtit 
bygga utan tillstånd är så kort att det inte går att förtöja en båt vid bryggan.

- 1 juni 2021 lät fastighetsägaren till Fagernäs 1:8 riva vår (sedan april 2021) 
renoverade brygga.

- 2022.06.13 gav Länsstyrelsen oss strandskyddsdispens för att bygga en ny
brygga, 7 m x120 cm.

- Samtidigt skyndade sig fastighetsägaren till Fagernäs 1:8 att bygga en 
brygga på exakt samma plats,
vilket medförde att vi och andra utestängdes från båtplats vid en brygga.

- Vi fick ja från två myndigheter till att bygga en brygga. Ansökningsavgifterna
var cirka 12 000 kronor. Var ska vi då bygga den brygga som vi fått tillstånd 
till?

- Jag undrar: hur kommer det sig att Samhällsbyggnadsnämndens tjänstemän 
har gjort en helomvändning i detta ärende? Från att först kräva att bryggan 
ska tas bort och nu tycka att det är helt okej att den får ligga kvar?"
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Förvaltningens bemötande
Det klagande påtalar förändrar inte förvaltningens ställningstagande i frågan. Det 
klagande påtalar är argument vid handläggande av strandskyddsdispens. I frågan 
om vem som har rätt att uppföra bryggan är inte en fråga för 
samhällsbyggnadsnämnden. 

Vid en inkommen överklagan i ett ärende har samhällsbyggnadsnämnden 
möjlighet att titta på frågan igen och göra en bedömning om överklagan har 
någon saklig grund. I detta fall har vi valt att titta på ärendet i sin helhet igen och 
gjort en ny bedömning i frågan. Vår aktuella bedömning är att vi har endast rätt 
att bedöma om bryggan i detta fallet följer given dispens, vilket den bedöms göra 
även om 

den är något mindre än vad som är angivet i ansökan. De sista punkter klagande 
påtalar är inte en fråga för miljöbalken och där med inte 
samhällsbyggnadsnämnden. 

Beslutsgrundande handlingar
Bemötande av tjänsteskrivelse 2023:29
Beslut §78 SBN/2022:233 2023:30
Beslut länsstyrelsen 2023:31
Fotografi 13 december 2023:32
Fullmakt 2023:33
Följebrev om fullmakt 2023:34
Platsbesök 11 juli 2023:35
Överklagan del 1 2023:36
Överklagan del 2 2023:37

Överklagandehänvisning
Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen. Besvärsskrivelsen skall ställas till 
Länsstyrelsen men skickas till Flens kommun, Samhällsbyggnadsnämnden, 642 81 
Flen. I besvärsskrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och vilken ändring 
i beslutet som önskas. Besvärsskrivelsen ska ha inkommit till 
Samhällsbyggnadsnämnden inom tre (3) veckor från det att Ni fått del av 
beslutet.

Skickas till:
Fastighetsägare - Fagernäs 1:8
Klagande - Stålbåga 1:13
Akt
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§ 2 SBN/2023:18 103

Rapport från Funktionsrättsrådets verksamhet 2022

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att godkänna Funktionsrättsrådet rapport.
______________________

Bakgrund
Funktionsrättsrådet Flen är ett organ organisatoriskt knutet till 
samhällsbyggnadsnämnden där överläggningar, samråd och ömsesidig 
information mellan företrädare för funktionsrättsorganisationer i kommunen och 
kommunens nämnder, styrelser och bolag.

Kommunens nämnder, styrelser och bolag ska informera rådet om planer för 
förändringar av samhällsinsatser, utformning och organisation och därvid 
inhämta synpunkter från rådet i så tidigt skede att rådets synpunkter och förslag 
kan påverka ärendets handläggning.

Ordförande har varit Jonas Thyrén (S) och Sven-Gunnar Johansson (M) har varit 
ersättare. Övriga deltagare är representanter för funktionsrättsorganisationer i 
Flens kommun.

Under 2022 genomfördes möten i april september och oktober. Det planerade 
mötet i maj ställdes in då inta ärenden fanns som krävde beslut.

Vecka 17 genomfördes, tillsammans med tekniska avdelningen, i centrala Flen en 
informationskampanj om otillåten parkering på handikapplatser.  Kampanjen 
uppmärksammades ibland annat i tidningar och television.

Rådet har under 2022 beslutat om
- Remiss gällande utredning av behovet av fler biståndsbedömda bostäder
- Revidering av reglemente för Funktionsrättsrådet Flen 
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I samband med mandatperiodens sista möte i oktober besökte rådet 
Fritidsbanken och den nyrenoverade bowlinghallen på Hammarvallen.

Skickas till:
Funktionsrättsrådet
Akt
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§ 3 SBN/2022:365 103

Val till Funktionsrättsrådet Flen mandatperioden 2023-2026

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att utse Jonas Thyrén (S) till ledamot i Funktionsrättsrådet Flen för 
mandatperioden 2023-2026.

att utse Håkan Lindqvist (L) till ersättare i Funktionsrättsrådet Flen för 
mandatperioden 2023-2026.

______________________

Bakgrund
Funktionsrättsrådet Flen är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig 
information mellan företrädare för funktionsrättsorganisationer verksamma i 
Flens kommun och kommunens nämnder, styrelser och bolag. Rådet är 
organisatoriskt knutet till samhällsbyggnadsnämnden och nämnden utser en 
ledamot och en ersättare.

Från funktionsrättsorganisationerna verksamma i Flens kommun har inkommit 
nomineringar, representationen i rådet består av fem ledamöter och fem 
ersättare.

Skickas till:
Funktionsrättsrådet Flen
Akt
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§ 4 SBN/2023:25 041

Nämndplan 2023 för samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att godkänna nämndplan 2023 samt

att att utveckla och beskriva nämnplanen inom följande områden: Beskrivning 
av plan och mål för införande av etjänster, Beskrivning och mål för att 
utveckla arbetsmiljön så att fler stannar längre i sina positioner med 
effektmål, att våra företag och medborgare får stöd för att göra rätt och 
att korta handläggningstider. Gäller i första hand myndighetsutövningen, 
Plan och mål för hur bygderådens process ska integreras i våra processer så 
att det blir en tydlig transparent tråd. Klart under 2023, Process och mål för 
att öka förmågan att få företag och medborgare att göra rätt i 
myndighetsutövning och tillståndsärenden med effektmål att öka tilltro 
och förtroende för Flens kommun som helhet.

______________________

Bakgrund
Föreligger förslag till nämndplan för 2023 gällande samhällsbyggnadsnämndens 
verksamheter. Kommunens strategiska plan 2020-2023 med budget 2023 ligger 
till grund för de mål som föreslås. Planen innehåller även fördelning av drift- och 
investeringsram för 2023 samt plan för intern kontroll.

Den nya budget- och resursfördelningsmodellen som införts i samband med 
strategisk plan 2023-2026 innebär att förvaltning och nämnd under året behöver 
arbeta fram förslag till besparingar för att nå en budget i balans.

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta

att godkänna nämndplan 2023.

Yrkanden
Sven-Gunnar Johansson (M) yrkar tillägg på förvaltningens förslag.
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Sven-Gunnar Johansson (M) yrkar tillägg att utveckla och beskriva nämnplanen 
inom följande områden:

- Beskrivning av plan och mål för införande av etjänster
- Beskrivning och mål för att utveckla arbetsmiljön så att fler stannar längre i 

sina positioner med effektmål - att våra företag och medborgare får stöd för 
att göra rätt och att korta handläggningstider. Gäller i första hand 
myndighetsutövningen.

- Plan och mål för hur bygderådens process ska integreras i våra processer så 
att det blir en tydlig transparent tråd. Klart under 2023.

- Process och mål för att öka förmågan att få företag och medborgare att göra 
rätt i myndighetsutövning och tillståndsärenden med effektmål att öka tilltro 
och förtroende för Flens kommun som helhet.

Jonas Thyrén (S), Ann-Katrin Elofsson (S), Katarina Johansson (MP),Håkan 
Lindqvist (L) och Johan Hallinder (SD) yrkar bifall till Sven-Gunnar Johanssons (M) 
tilläggsyrkande.

Propositionsordning
Ordförande finner att det förutom förvaltningens förslag finns ett 
tilläggsyrkande.

Vid ställd proposition på Sven-Gunnar Johanssons (M) tilläggsyrkande finner 
ordföranden att nämnden beslutar att bifalla detsamma.

Skickas till:
Kommunstyrelsen
Akt
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§ 5 SBN/2022:334 002

Revidering av delegationsordning

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att anta föreslagna förändringar av delegationsordning för samhällsbyggnads-
nämnden 2015:16 – 002.

att gälla från och med att beslutet vinner laga kraft.

att uppdra till kommunstyrelsens kansli att inta den nya delegationsordningen i 
Flens kommuns författningssamling.

______________________

Bakgrund
Föreligger från förvaltningen förslag till reviderad delegationsordning för 
samhällsbyggnadsnämnden.  Förändringarna är en främst en följd av 
sammanslagningen av kommunledningsförvaltningen och 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Skickas till:
Kommunstyrelsens kansli
Akt
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§ 6 SBN/2022:344 510

Samhällsbyggnadsnämndens svar på remiss av Mobilitetsplan 
2023-2026

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att anta förslag till yttrande och skicka svar på remiss till kommunstyrelsen för 
vidare handläggning av mobilitetsplan 2023-2026.

att ytterligare belysa cykelvägar i de orter som inte nämns i planen.

att belysa även mer långsiktiga mål hur cykelvägar ska utformas i de orter där 
effektiva cykelvägar inte fullt ut uppnås.

att ytterligare belysa hur övriga trafikslag som tex busstrafik samverkar och 
anpassas till järnvägstrafiken.

att ytterligare belysa järnvägstrafiken i planen.
______________________

Bakgrund
Kommunstyrelsen gav kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram en 
mobilitetsplan i Nämndplan 2020-2023 med budget 2020. Uppdraget beskriver 
att kommunledningsförvaltningen ska ta fram en mobilitetsplan för att fokusera 
på ett hela-resan-perspektiv som inkluderar alla typer av transportslag. 

Syftet med mobilitetsplanen är att, genom ett helhetsperspektiv på resande, 
infrastruktur och transporter, ge en grund för kommunens utveckling som 
attraktiv och levande plats, tillgänglig för alla. Detta innebär bland annat att 
utveckla och konkretisera redan antagna mål och ställningstaganden i styrande 
dokument som berör dessa områden, till exempel ställningstaganden i 
översiktsplanen och målbilder i hållbarhetsprogrammet. 
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Förslag till Mobilitetsplan 2023-2026 har tagits fram i samarbete mellan 
kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen. Planen 
innehåller en nulägesbeskrivning med identifierade behov och brister per 
trafikslag. Prioritets

ordning mellan trafikslagen presenteras i planen, samt huvudstråk och målbilder 
med tillhörande aktiviteter för gång, cykel, kollektivtrafik och biltrafik. 

Samhällsbyggnadsnämndens synpunkter
Samhällbyggnadsnämnden anser att mobilitetsplanen är väl genomarbetad och 
har en god förankring i såväl befintlig som möjlig utveckling av infrastrukturen. 
Planen har en tydlig koppling till kommunens hållbarhetsprogram och lyfter även 
fram viktiga perspektiv som jämställdhet, jämlikhet och har ett tydligt fokus på 
kommunens medborgare. Ur ett kommunalekonomiskt perspektiv känns planen 
väl avvägd med rimliga mål som gör att de skattepengar kommunen har att 
förvalta för trafikändamål kan användas än mer klokt.

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta

att anta förslag till yttrande och skicka svar på remiss till kommunstyrelsen för 
vidare handläggning av mobilitetsplan 2023-2026.

Yrkanden
Katarina Johansson (MP) yrkar tillägg på förvaltningens förslag.

Katarina Johansson (MP) yrkar tillägg 

att ytterligare belysa cykelvägar i de orter som inte nämns i planen

att belysa även mer långsiktiga mål hur cykelvägar ska utformas i de orter där 
effektiva cykelvägar inte fullt ut uppnås

att ytterligare belysa hur övriga trafikslag som tex busstrafik samverkar och 
anpassas till järnvägstrafiken

att ytterligare belysa järnvägstrafiken i planen
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Propositionsordning
Ordförande finner att det förutom förvaltningens förslag finns ett 
tilläggsyrkande.

Vid ställd proposition på Katarina Johanssons (MP) tilläggsyrkande finner 
ordföranden att nämnden beslutar att bifalla detsamma.

Skickas till:
Kommunstyrelsen
Akt
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§ 7 SBN/2023:1 000

Anmälningsärenden

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att lägga redovisade anmälningsärenden till handlingarna.
______________________

Bakgrund
Anmälningsärenden inkomna under perioden 1 december 2022 till och med 11 
januari 2023.

Kommunfullmäktige
- Beslut 221212 § 132 om att bifalla medborgarförslag om övergångsställe för 

gång och cykel och ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att anlägga 
förhöjda gång- och cykelpassager på Orrögatan

- Beslut 221212 § 135 ordning för inkallande av ersättare för mandatperioden 
2023-2026

- Beslut 221212 § 140 om revidering av reglemente för kommunstyrelsen och 
nämnder i Flens kommun

- Beslut 221212 § 141 revidering av arvodesreglemente för Flens kommun

- Beslut 221212 § 146 val till nämnder och styrelser mandatperioden 2023-
2026

- Beslut 221212 § 150 att lägga revisionsrapport – Granskning av 
investeringsprocessen till handlingarna

Kommunstyrelsen
- Beslut 221128 § 135 om Planering av uppsiktsdialoger 2023

Länsstyrelsen Södermanlands län
- Beslut 221130 om att avvisa anmälan om vattenverksamhet på fastigheten 

Dunkersby 3:1
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- Beslut 221205 om tillstånd till ingrepp i fornlämning och 
fornlämningsområde i samband med ombyggnad och nybyggnad av väg 55

- Beslut 221205 om att avslå överklagande av samhällsbyggnadsnämndens 
beslut om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, Kransen 13

- Beslut 221205 om överprövning av strandskyddsdispens på fastigheten Stav 
1:37

- Meddelande 221207 om färdigställd rapport över arkeologisk undersökning i 
form av schaktövervakning inom fornlämning, Malmköping 2:17

- Beslut 221222 om fastställa strandskyddsdispens på fastigheten Orresta 2:5

- Beslut 230104 om att godkänna ändring av sluttäckningsplan, Frutorps 
avfallsanläggning

- Beslut 230110 om att avskriva ärendet överklagande av kommunens beslut 
enligt miljöbalken föreläggande om åtgärder, Nybblegården 7 och 8

Nacka tingsrätt Mark- och miljödomstolen
- Beslut 221219 om att avskriva mål om strandskyddsdipsens från vidare 

handläggning, sökanden återtagit sitt överklagande, Aspön 1:2

Sveriges Kommuner och Regioner
- Statistik och beräkningar, Öppna jämförelser – Trygghet och säkerhet 2022

Katrineholm socialnämnden
- Beslut 221213 om antagande av tillsynsplan för serveringstillstånd 2023
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§ 8 SBN/2023:2 002

Delegationsbeslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att lägga redovisade delegationsbeslut till handlingarna.
______________________

Bakgrund
Redovisade delegationsbeslut under perioden 1 december 2022 till och med 11 
januari 2023 finns hos samhällsbyggnadsförvaltningens administrations- och 
ekonomiavdelning.

Bygg- och miljöavdelningen §§ 1-13, 15-39
Bygg §§ 834-908
Miljö §§ 395-427

Tekniska avdelningen §§ 2022 144-151, 2023 1-3, 5

Ordförandebeslut § 4
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§ 9 SBN/2023:3 000

Inkomna synpunkter

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att lägga redovisade synpunkter till handlingarna förutom SPH/2022:247 som 
behandlas på nästa möte.

______________________

Bakgrund
Inkomna synpunkter under perioden 1 december 2022 till och med 11 januari 
2023.

Beteckning Beskrivning Datum
SPH/2022:285 Julbelysning i Malmköping 2022-12-01

SPH/2022:286 Hundrastgård i Flen 2022-12-01

SPH/2022:287 Utökade tider för motionssimning i simhallen 2022-12-05

SPH/2022:289 Snöröjning Flensvägen/Storgatan Hälleforsnäs 
bortfösta stenar

2022-12-12

SPH/2022:290 Sandning i Sparreholm samt påfyllning av sand i 
lådan utanför sporthallen Sparreholm

2022-12-12

SPH/2022:291 Tidig tändning av belysning i Skebokvarn 2022-12-14

SPH/2022:292 Snörröjning och upplogade vallar vid 
garageinfarter

2022-12-14

SPH/2022:293 Gratis laddning för elbilar 2022-12-19

SPH/2022:294 Istäckta gångbanor och vägar i Sparreholm 2022-12-20

SPH/2022:296 Synpunkt om snöröjning i Sparreholm 2022-12-29

Comfact Signature Referensnummer: 63344SE



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                        Sida

Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2023-01-25 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

22 

SPH/2023:1 Fyrverkerier i Malmköping 2023-01-02

SPH/2023:2 Fyrverkerier inom trästaden Malmköping 2023-01-02

SPH/2023:3 Ökad trafik på Siegrothsvägen samt Heden i 
Malmköping

2023-01-03

SPH/2023:4 Gränsdragning för nyårsraketer i Malmköping 2023-01-03

SPH/2023:5 Stora snöhögar framför brevlådor på 
Rosenholmsvägen Hälleforsnäs

2023-01-09

SPH/2023:6 Förslag om att göra om övertäckt 
deponi/soptipp till solcellspark

2023-01-10

SPH/2023:7 Fortkörning från Switsbake till fotbollsplanen 
Bjuren i Malmköping

2023-01-11

Comfact Signature Referensnummer: 63344SE



UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska
underskrifter:

Sida 1/1Comfact Signature Referensnummer: 63344SE


	Bakgrund
	Bakgrund
	Bakgrund
	Bakgrund
	Bakgrund
	Bakgrund
	Underskriftssida

		2023-01-31T08:44:31+0000


		2023-01-31T08:47:04+0000




