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Sida
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Sammanträdesdatum

14 december 2011
Plats:

Almdalen, Apotekshuset, Krokom

Datum och tid:

Onsdagen den 14 december 2011, kl 08.30-

Beslutande:

Maria Söderberg, C, ordf
Göte W Swén, M
Rolf Lilja, S
Ulf Jonasson, C
Mikaela Munck af Rosenschöld, C
Owen Laws, Mp
Agneta Gabrielsson, Fp
Eva Ljungdahl, Mp, tjg ers för Kjell Sundholm, Kd
Maria Jacobsson, S
Christer Toft, S
Eva Handmark, S
Peter Grundström, S, tjg ers för Stefan Wikén, S
Jörgen Blom, V
Ola Skyllbäck, kommunchef
Anette Lihuvudh, kommunsekreterare
Leif Olsson, C, ej tjg ers samt Ingela Rönnestrand, M, ej tjg ers

Övriga
deltagande:

Utses att justera:

Ulf Jonasson och Eva Handmark

Justeringens
plats och tid:

Kommunhuset, Krokom, tisdagen den 20 december 2011
§ 208 justeras omedelbart
Sekreterare:
................................................. Paragrafer:
203-212
Anette Lihuvudh

Underskrifter

Ordförande:

………………………………….
Maria Söderberg

Justerande:

………………………………….
Ulf Jonasson

…………………………
Eva Handmark

ANSLAG/BEVIS
Övriga deltagare:

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Utses att justera

Organ:

Kommunstyrelsen

Sammanträdes-

14 december 2011

datum
Plats
och tid för
justeringar
Datum för anslags
uppsättande:

Underskrifter
Förvaringsplats
för protokollet
Underskrift:

Sista dag för
21 december 2011
11 januari 2012
överklagan:
15
december_______________________________
2011, § 208
2012,
Sekreterare
Paragraf 5 januari
______________
§ 208
Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen

Ordförande

__________________________________________________________

Justerare

__________________________________________________________

……………………………………...............
Anette Lihuvudh

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
14 december 2011

Ks § 203

Sida
2

Dnr KS 2011-000038

Informationer
*

Biogas, Ola Skarin, Östersunds kommun och Folke Nyström, Sundsvall

*

Kommunens pensionsåtagande, Hans Stark, PwC, Björn Torbjörnsson,
ekonomichef, Hans Morén, ekonom

*

Kommunens Grafiska profil, Syre och Åsa Sjödin, kommunikatör

*

Ekonomisk uppföljning, Björn Torbjörnsson, ekonomichef

*

Försäkringskassan i Krokom, Maria Söderberg, kommunstyrelsens
ordförande

*
Samhall, Maria Söderberg, kommunstyrelsens ordförande
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
14 december 2011

Ks § 204

Sida
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Dnr KS 2011-000356

Överlåtelse av aktier i Länstrafiken AB till Regionförbundet Jämtlands län
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunens aktier I Länstrafiken I Jämtlands län AB överlåts till
Regionförbundet Jämtlands län till det bokförda värdet (440 tkr) från och
med 1 januari 2012.

2

Regionförbundet Jämtlands län får ta upp lån på högst 8 miljoner kronor
för finansiering av köp av aktier i Länstrafiken i Jämtland AB.

3

Krokoms kommun lämnar ett räntefritt lån till Regionförbundet Jämtlands
län med 440 tkr, samt att villkor för amortering tas upp till förhandling
2013.

4

Om utdelning från bolaget sker till Regionförbundet på grund av att
aktiekapitalet satts ned i bolaget ska utdelningen användas till amortering
på lånet.

5

Detta beslut, punkterna 1-4, gäller endast under förutsättning att och först
när samtliga nuvarande ägare tagit motsvarande beslut.
____

Bakgrund
I juni i år beslutade samtliga kommuner och landstinget att det från och med
den 1 januari 2012 är Regionförbundet Jämtlands län som också ska vara den
Regionala kollektivtrafikmyndigheten i länet. Enligt Lag om kollektivtrafik (SFS
2010:1065) ersätts nuvarande trafikhuvudman med en ny myndighet.
Myndigheten exklusivt ansvarar för samtliga beslut i kollektivtrafikfrågor i
regionen.
Enligt lagen kan myndigheten överlåta befogenheter att ingå avtal om allmän
trafik till ett aktiebolag. Då kan även befogenheter att upphandla och samordna
tjänster överlåtas. Myndigheten kan även överlämna sin befogenhet att ingå
avtal om allmän trafik till en kommun i länet, i fråga om kollektivtrafik som
bedrivs inom den kommunens område.
I samband med beslutet fick kommun- respektive landstingsstyrelse i uppdrag
att fatta beslut om villkor för överförande av aktierna i Länstrafiken AB till
Regionförbundet efter en kompletterande utredning om alternativa lösningar.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
14 december 2011

Ks § 204 (forts)

Sida
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Dnr KS 2011-000356

Överlåtelse av aktier i Länstrafiken AB till Regionförbundet Jämtlands län
Ansvariga tjänstemän har haft ett antal möten och föreslår att Regionförbundet
få köpa aktierna till bokfört värde och att kommuner och landsting lämnar ett
räntefritt lån motsvarande det som förbundet behöver för att köpa aktierna.
Frågan om amortering tas upp till förhandling under 2013. Lånen motsvarar det
bokförda värdet på de aktier som kommuner och landstinget har i Länstrafiken i
Jämtland AB.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande, komplettering
Tjänsteutlåtande
PM Landstinget ”Överföring av Länstrafikens”
Brev (Landstinget) 2011-11-29,
Utredning Landstinget ”Överföring av…”
Beslut Kommunfullmäktige, §79

9 december 2011
30 november 2011
29 november 2011
8 december 2011
3 november 2011
16 juni 2011

Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Eva Handmark, S, Maria Söderberg, C, Peter Grundström, S,
Maria Jacobsson, S.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslagets fem punkter.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Björn Torbjörnsson, ekonomichef
Regionförbundet
Länets övriga kommuner
Landstinget

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
14 december 2011

Ks § 205

Sida
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Dnr KS 2011-000342

Länsgemensamt Kris- och Traumacenter
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen beslutar att delta i en finansiering av länsgemensamt
Kris- och trauma center enligt alternativ 1,5 tjänst, under förutsättning av
att alla kommuner i länet deltar.

2
Om inte alla kommuner i länet deltar förväntas ett omtag i frågan.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Utvecklingsprojektet Kris- och traumacenter i Jämtlands län har
pågått från 1 september 2008 till 30 augusti 2011.
Projektpartners har varit de åtta kommunerna, landstinget och länsstyrelsen.
Projektägare har varit Strömsunds kommun.
Finansiering av projektet:
Europeiska flyktingfonden 6 234 995 kr
Kommunerna 2 021 280 kr
Av kommunernas medfinansiering var 800 000 från Migrationsverket och
628 280 var tjänstemannatid.
Slutsatser från utvärdering av projektet visar på ett behov av ett Kris- och
trauma center i Länet.
Krokoms kommun anser dock att detta är en sjukvårdsfråga och att som sådan
bör verksamheten ägas och finansieras av Landstinget
Förslaget har även behandlats i länets kommunchefsgrupp och där det visade
sej att huvuddelen av länets kommuner har samma uppfattning.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 6 december 2011
Förslag Länsgemensamt Kris- och traumacenter
Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C, vill i ändringsyrkande att kommunstyrelsen beslutar att
delta i en finansiering av länsgemensamt Kris- och trauma center enligt
alternativet 1,5 tjänst, under förutsättning av att alla kommuner i länet deltar.
Om inte alla kommuner i länet deltar förväntas ett omtag i frågan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
14 december 2011

Ks § 205 (forts)
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Dnr KS 2011-000342

Länsgemensamt Kris- och Traumacenter
Christer Toft, S, yrkar bifall till Maria Söderbergs, C, ändringsyrkande.
Jörgen Blom, V, yrkar bifall till Maria Söderbergs, C, ändringsyrkande.
Owen Laws, Mp yrkar bifall till Maria Söderbergs, C, ändringsyrkande.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen besluta att
inte delta i en finansiering av länsgemensamt Kris- och traumacenter. Till det
har kommit ett ändringsyrkande som föreslår kommunstyrelsen besluta att delta
i en finansiering av länsgemensamt Kris- och traumacenter enligt alternativ 1,5
tjänst, under förutsättning av att alla kommuner i länet deltar. Om inte alla
kommuner i länet deltar förväntas ett omtag i frågan.
Ordförande kommer att ställa dess förslag mot varandra.
Propositionsordningen godkännes.
Efter proposition på grundförslaget mot ändringsyrkandet finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller ändringsyrkandet.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Regionförbundet Jämtlands län
Björn Torbjörnsson, ekonomichef

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
14 december 2011

Ks § 206

Dnr KS 2011-000307

Kommunens grafiska profil
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen antar ny grafisk profil för Krokoms kommun.
___________

Bakgrund
Den befintliga grafiska profilen för Krokoms kommun har stora brister. Den
är svårarbetad och kostnadskrävande och innehåller dessutom brister när
det gäller läsbarheten.
Här följer en kort redogörelse för de brister vi har konstaterat:
Brister i manualen. Vi behöver en tydlig regelbok som alla kan utgå ifrån
och som ger svar på hur profilen ska tillämpas. Om det finns brister i
manualen leder det till att problemen åtgärdas efter hand de dyker upp
vilket i förlängningen ger en otydlig profil med hemsnickrade lösningar.
Brister i profilen. Det finns många problem med den nuvarande profilen.
De röda hörnen är inte bara dyra när det gäller annonser, de är tidskrävande för vaktmästarna om profilen används som det är tänkt att den
ska göra (med utfallande hörn). En annan – stor – brist är att profilens
typografi är direkt olämplig genom att den strider mot grundläggande
regler för hög läsbarhet.
Dyra annonser. De röda hörnen gör att vi tappar mycket utrymme upptill
och nedtill i annonserna vilket är dyra centimetrar.
Problem med typsnitt. Det profiltypsnitt som är valt är problematiskt
eftersom det är ett licensbaserat typsnitt som måste köpas in för ett visst
antal användare.
Sist men inte minst, dags för nystart! Den nya kommunikationsplattformen som antogs av kommunstyrelsen den 7 september ställer krav
på en nystart. Det går bara inte att smyga in det nya huvudbudskapet i
hörnet och för att få genomslag ordentligt bör profilen baseras på tanken
med växtkraft.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum
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Dnr KS 2011-000307

Kommunens grafiska profil
Åsa Sjödin, kommunikatör, deltar.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2 december 2011
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Maria Jacobsson, S, Mikaela Munck af Rosenschöld, C, Eva
Ljungdahl, Mp, Maria Söderberg, C, Owen Laws, Mp, Göte W Swén, M,
Christer Toft, S, Rolf Lilja, S, Agneta Gabrielsson, Fp och Jörgen Blom, V.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen att anta
den grafiska profilen.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Åsa Sjödin, kommunikatör

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
14 december 2011

Ks § 207

Sida
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Dnr KS 2011-000290

VM i skidskytte
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen beslutar om att Krokoms Kommun deltar i kampanjen
för VM i skidskytte med 20.170 kronor.

2
Medel tas ur kommunstyrelsens förfogandeanslag.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Svenska skidskytteförbundet tillsammans med Östersund har beslutat sig för
att söka VM i skidskytte 2017. Förfrågan har ställts till övriga kommuner om
deltagande i VM-kampanjen. Som deltagare och delfinansiär i kampanjen
kommer Krokom att finnas med på olika typer av kampanjmaterial.
Det finns tre nivåer för delfinansiering. 2.017, 20.170 och 201.700 kronor.
Förslaget är att det är lämpligt att gå in på den mellersta nivån.
Ett flertal av övriga kommuner kommer också att delta i VM-kampanjen.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 6 december 2011
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Jörgen Blom, V.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen besluta om
att Krokoms Kommun deltar i kampanjen för VM i skidskytte med
20.170 kronor. Medel tas ur kommunstyrelsens förfogandeanslag.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia
Justerandes signatur

Patrik Jämteborn, Östersunds kommun
Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
14 december 2011

Ks § 208
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Dnr KS 2011-000164

Yttrande i mål angående laglighetsprövning kommunstyrelsen 23 maj 2011
Kommunstyrelsens beslut
1

Yttrande till förvaltningsrätten, daterat den 9 december 2011,
antas som kommunstyrelsens eget.

2

Yttrandet undertecknas av Maria Söderberg, kommunstyrelsens
ordförande.
____
__

Förvaltningsrätten i Härnösand har förelagt Krokoms kommun att svara i mål
angående laglighetsprövning enligt kommunallagen.
Klagandena har överklagat kommunstyrelsens beslut den 23 maj 2011, §§
96-98, angående förtätning av skolorganisationen, inom Krokoms kommun, på
visst sätt.
Underlag för beslut
Föreläggande från Förvaltningsrätten inklusive överklagan, 25 oktober 2011
Yttrande i målet, daterat den 9 december 2011
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen anta
yttrande till förvaltningsrätten, daterat den 9 december 2011, som sitt eget.
Yttrandet föreslås undertecknas av Maria Söderberg, kommunstyrelsens
ordförande.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet deltar inte i handläggningen av ärendet
samt inkommer med en protokollsanteckning, bilaga 1 till protokollet.
_____
Paragrafen justeras omedelbart
_____
Kopia
Justerandes signatur

Förvaltningsrätten i Härnösand, inklusive yttrande daterat
9 december 2011
Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 209
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Sammanträdesdatum
14 december 2011

Sida
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Dnr KS 2011-000253

Ansökan om Krokoms kommuns medverkan i finansiering av samlingslokal i
Krokom
__
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen avslår ansökan från Rödöns kyrkliga samfällighet om
medverkan i finansiering av samlingslokal i Krokom med totalt 816 tkr.
_____________________________________________________________
Bakgrund
I ansökan/brev daterat 2011-09-02 ansöker Rödöns kyrkliga samfällighet om
kommunens medfinansiering av uppförande av ny byggnad i Krokom
inrymmande samlingslokal, rum för studie-, ungdoms- och barnverksamhet
samt ett mindre kyrkorum. I förkalkyl är projektet beräknat att kosta nästan 19
mkr.
Rödöns kyrkliga samfällighet har för avsikt att söka investeringsbidrag till
allmänna samlingslokaler från Boverket. Som krav ställer Boverket att
kommunen besluter att medfinansiera bidragsberättigad del av projektet med
minst 30%. Kyrkan ansöker om 816 tkr i kommunalt bidrag. Dessa 816 tkr
fördelar sig på 618 tkr för samlingslokal och 198 tkr för barn- och
ungdomslokaler.
Krokoms kommun har att tillvarata alla kommuninvånares intressen. Det finns
från flera håll önskemål om en samlingslokal i Krokoms centralort. Kommunen
är i inledningsskedet av en översyn av översiktsplanen för kommunen som
helhet. En mer samlad bedömning kring behov och önskemål återstår att göra,
samt att en sådan investering om den blir aktuell behöver prövas mot andra
insatser.
Mot bakgrund av detta föreslås kommunen avslå ansökan.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande
Ansökan

Justerandes signatur

5 december 2011
5 september 2011

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2011-000253

Ansökan om Krokoms kommuns medverkan i finansiering av samlingslokal i
Krokom
__
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen avslå
ansökan från Rödöns kyrkliga samfällighet om medverkan i finansiering av
samlingslokal i Krokom med totalt 816 tkr.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Rödöns kyrkliga samfällighet

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
14 december 2011

Ks § 210

Sida
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Dnr KS 2011-000190

Ändring av detaljplan för delar av Byn 1:4 m fl, Byskogen, ändrat
huvudmannaskap för allmän plats
____
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen har inget att erinra i ändring av detaljplan för delar av
Byn 1:4 m fl, Byskogen, ändrat huvudmannaskap för allmän plats.
___

Bakgrund
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till ändring av
detaljplan för del av Byskogen. Avsikten med planändringen är att införa enskild
”väghållning” i hela Byskogenområdet, i likhet med vad som gäller för
kommunen i övrigt (utom del av Krokoms tätort). Vägar där Trafikverket är
väghållare (bl a Åsvägen) omfattas inte av förslaget. Planändringen avser
endast ändrat huvudmannaskap för allmän plats (vägar, grönområden och
dylikt). I övrigt fortsätter detaljplanen i området att gälla som tidigare.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen besluta att
inga erinringar finns.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Samhällsbyggnadsnämnden

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 211

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
14 december 2011

Sida
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Dnr KS 2011-000032

Valärenden
Kommunstyrelsens beslut
Val till styrgruppen för Gränsprojektet som kommer att heta Vaajma, betyder
hjärta på samiska, från och med 1 januari 2012.
Ledamöter

Ersättare

Maria Söderberg, C

Ingela Rönnestrand, M
Rolf Lilja, S
Mi Bringsaas, S
Jeanette Olofsson

Ruth Magnusson
_____

Kopia

Justerandes signatur

De valda

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
14 december 2011

Ks § 212

Sida
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Dnr KS 2011-000273

Meddelanden
Följande handlingar delges kommunstyrelsen:

1

Dnr 2
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB: räddningstjänst i
siffror 2010

2

Dnr 12
Socialstyrelsen: skrivelse 111122 ang hälso- ich sjukvården medverkan
i olika typer av filminspelningar för tv-program

3

Dnr 22
Socialnämnden: 111103, samarbetsavtal angående korttidsplatser inom
Mittskandinaviska Regionområdet

4

Kommunala handikapprådet: sammanträdesprotokoll 111114 och
111122

5

Dnr 23
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL: pressmeddelande 111014,
Kommunsektorn klarar skuldkrisen samt ekonomirapporten oktober 2011

6

Dnr 28
Strålsäkerhetsmyndigheten: information 111026 om trådlösa nätverk i
skolor

7

Europa Direkt Fyrbodal, Åmål: 111101, om projekt om
Ungdomspolitiken i Sverige, Ung och Aktiv

8

Datainspektionen: 111103, information om projekt rörande molntjänster

9

Länsstyrelsen i Stockholms län: brev 111104 och broschyrer med
berättelser om hur det är att tillhöra en nationell minoritet i Sverige

10

Jämtlands Räddningstjänstförbund: 111107, information om
upphandling av sakkunnigt biträde

11

Jämtlands Gymnasieförbund: protokollsutdrag 111107, § 66, Sammanträdestider 2012

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
14 december 2011

Ks § 212 (forts)
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Dnr KS 2011-000273

Meddelanden
12

13

14

Samordningsförbundet Jämtlands län: 111118, protokoll från
styrelsemöte
Dnr KS 09/062
Bygg- och miljönämnden: 111117, meddelande om beslut ang bygglov
för tillbyggnad av förråd på fastigheten Ås-Hov 1:212 (tillställt
Jämtidrottshallen i Ås AB
Dnr KS 10/019
Kammarrätten i Sundsvall: 111025, protokoll undersökningstillstånd,
fråga om prövningstillstånd, Tallsjön nr 1

15

Förvaltningsrätten i Luleå: 111116, underrättelse angående tillämpning
av minerallagen, avseende Nöjdfjället och Lill-Juthatten

16

Kommunstyrelsens ordförande: 111128, svar ang förlängning av giltighetstiden för undersökningstillståndet Tallsjön nr 1 i Krokoms kommun

17

Kommunstyrelsens ordförande: 111128, svar ang medgivande enligt 6
kap 1 § minerallagen att överlåta undersökningstillstånd, mål nr 2359-11

18
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23

Justerandes signatur

Dnr KS 11/008
SmåKom: 111031, nyhetsbrev oktober 2011
SmåKom: 111109, dagens statistik och särskild hälsning från
tillträdande sekreterare
Dnr KS 11/060
Inlandskommunerna ekonomisk förening, IEF: 110926, styrelseprotokoll
Inlandskommunerna ekonomisk förening, IEF: 111028, Kontakt Inland,
oktober 2011
Dnr KS 11/164
Högsta Förvaltningsdomstolen: protokoll 111108 ang inhibition i mål om
laglighetsprövning enligt kommunallagen; fråga om prövningstillstånd
Dnr KS 11/322
Säkerhetschef Jan Eriksson: 110725, Risk- och sårbarhetsanalys 2011
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Dnr KS 11/351
Länsstyrelsen Jämtlands län: 111114, beslut angående förordnande av
borgerlig vigselförrättare Inlandsbanan

____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

