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Grafisk profil för Degerfors kommun
Grafisk profil för Degerfors kommun är det regelverk som anger hur kommunens 
kommunikation visuellt ska förpackas. Den grafiska profilen är ett kännetecken för 
Degerfors kommun och skapar en tydlig avsändare, ett ansikte utåt och en symbol för 
kommunens identitet. 

Alla förvaltningar tillhör Degerfors kommun och ska ses som en helhet. Det är 
därför viktigt att vi ger en enhetlig bild till det omgivande samhället. En enhetlig bild 
ger en bra förutsättning för en stark och framgångsrik verksamhet.

Den kommunala verksamheten förändras och det är inte längre självklart att det 
alltid är kommunen som ansvarar för verksamheter som exempelvis skola och omsorg. 
Därför måste kommunen framstå som avsändare i all information.

Reglerna ska följas av alla som producerar information där Degerfors kommun är 
avsändare. Reglerna ska ses som ett hjälpmedel, inte som ett hinder. Meningen är att 
Degerfors kommun ska kunna koncentrera sig på vad kommunikationen ska åstad-
komma, inte hur den ska se ut. 

Den grafiska profilen är antagen av kommunstyrelsen 2009-03-09. 

De kommunala bolagen
Detta dokument avser inte de kommunala bolagen, som har egna grafiska profiler. 
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Degerfors kommunvapen
Vapnet fastställdes av regeringen 1948 efter begäran av den dåvarande köpingen och 
togs då fram av Riksheraldikerämbetet. Innehållet framgår av den blasonering (vapen-
beskrivning) som då fastställdes och idag är registrerad av Patent- och registreringsver-
ket. Blasoneringen lyder: I fält av silver en av vågskuror bildad blå balk, belagd med ett 
järnmärke mellan två kugghjul, alla av silver. 

Silvret får ersättas med vitt, vilket har gjorts i järntecknet och kugghjulen.
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Logotypen Degerfors kommun
Logotypen består av kommunens vapensköld och ordbilden (texten) Degerfors kom-
mun. Ordbilden är skriven med teckensnittet Caxton. Delarna får i normalfallet 
inte användas var för sig. Logotypen får inte heller ändras eller förvanskas på något 
sätt. Egentillverkade varianter får inte användas om inte detta medges genom beslut 
av kommunchefen. Exempel där andra varianter skulle kunna vara tänkbara är vid 
utsmyckning, gravering m.m. 

Längre fram i detta dokument listas de varianter av logotypen som är tillåtna. 

Färger vid svartvitt tryck

Komplementfärger (gäller inte logotypen)

Färger vid fyrfärgstryck

PMS 294C
CMYK: 100, 50, 0, 25

Mörkgrå
80% svart

Svart
100% svart

PMS Cool Gray 7C
CMYK:  0, 0, 0, 37

Ljusgrå
30% svart

Svart
CMYK: 0, 0, 0, 100 
CMYK: 24, 14, 14, 100

Vitt
CMYK: 0, 0, 0, 0 

Vitt
0% svart 

PMS 144C
CMYK: 0, 55, 100, 0
HEX: f18903 

PMS 225C
CMYK: 8, 90, 0, 0
HEX: e51a92 

PMS 3272C
CMYK: 99, 0, 47, 0
HEX: 00a19c 

PMS 3258C
CMYK: 66, 0, 38, 0
HEX: 3cc3b2 

PMS 1365C
CMYK: 0, 37, 76, 0
HEX: ffb545 

PMS Rublne Red C
CMYK: 10, 100, 38, 0
HEX: d70056 

Logotypens färger
Logotypen består av färgerna blått, grått (silver), vitt och svart. Dessa får inte skifta 
plats eller bytas ut mot andra färger. I tryck ska de angivna färgvärdena användas. Om 
inte färgerna kan återges korrekt ska logotypen för svartvitt tryck användas.
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6mm

Minsta storlek på logotyp

Tillåtna varianter av logotypen
Varianterna som är beskrivna i detta dokument är de enda varianter av logotypen som 
får användas. Samtliga varianter fi nns i en fyrfärgs- och en svartvit version samt med 
vit text. 

Logotypens placering i förhållande 
till omgivande obejekt

Logotyp 4
Ordbild på en rad höger om vapnet

Logotyp 5 (KUN)
Exempel på ordbild på en rad höger om vapnet 
med myndighetsnamnet under. Myndighetsnamnet 
skrivs med Arial.

När logotypen placeras på mörk bakgrund 
får ordbilden användas med vit text

Logotyp 1
Ordbild på två rader under vapnet

Logotyp 2
Ordbild på en rad under vapnet

Logotyp 3
Ordbild på två rader höger om vapnet

Placering och storlek
Logotypens placering på en sida framgår av de olika exempel som fi nns sist i detta do-
kument. Kring logotypen ska det alltid fi nnas ett fritt utrymme som motsvarat höjden 
på bokstaven ”D” i ordbilden. Minsta tryckbara storlek för logotypen är där vapnet 
blir minst sex millimeter brett.

DEGERFORS KOMMUN FÖRSKOLAN SVANEN

Texten får inte bytas ut mot egen text, teckensnitt eller lägga till en 
tredje rad direkt under logotypen.
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Egen symbol
Kommunala verksamhetsområden som har ett påtagligt behov av att marknadsföra 
och profilera sig gentemot allmänheten får ha en egen symbol. Denna får dock inte 
jämställas med kommunens logotyp eller placeras intill denna. Egen symbol får använ-
das vid produktion av informationsmappar, kläder, väskor, broschyrer, annonser och 
liknande material under förutsättning att kommunens logotyp finns med på ett sådant 
sätt att kommunen framstår som avsändare. 

Egen symbol får emellertid aldrig användas på brevpapper, kuvert eller visitkort där 
endast kommunens logotyp får förekomma. 

Framtagande av egen symbol ska ske i dialog med informationsansvarig. 

Typografi
Degerfors kommun har valt två teckensnitt som ska användas när kommunen är 
avsändare. Dessa är Garamond och Arial. Garamond är en antikva (har klackar på 
bokstäverna) och bör användas i brödtexter medan Arial är en sans-serif (inga klackar) 
och bör användas i rubriker. 

För kommunens webbplats och andra webbaserade kommunikationskanaler gäller 
inte dessa regler.

Exempel på teckensnitt

Garamond ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ0123456789
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö0123456789

 Arial ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ0123456789
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö0123456789

Skriva texter
Inom en offentligt styrd organisation finns ett stort ansvar att vara ge lättillgänglig 
information. Därför ska klarspråk alltid eftersträvas.

Allmän språklig inriktning
• Vi följer Svenska skrivregler och Myndigheternas skrivregler.

• Alla texter, interna såväl som externa, ska vara klara, lättbegripliga och språkligt 
korrekta. Stavning och böjning sker enligt senaste upplagan av Svenska Akademiens 
ordlista.

• Förkortningar ska i möjligaste mån undvikas. Alla förkortningar som inte är veder-
tagna enligt Svenska Akademiens ordlista ska finnas förklarade i texten. 

• När vi vänder oss till enskilda använder vi du som direkt tilltal.

• Vi ska disponera och skriva alla texter med utgångspunkt från läsarens behov och 
förkunskaper. Eftersom i stort sett alla våra handlingar är offentliga innebär det att 
de ska kunna förstås av en bred allmänhet utan expertkunskaper.

• Texterna ska ha en struktur som är logisk ur läsarens perspektiv, där det som är 
viktigast för läsaren kommer först. Längre texter ska inledas med korta och lätt-
begripliga sammanfattningar.
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Dekorelement
Som utsmyckning och skapare av igenkänning används ett dekorelement som består 
av en övertoning från kommunens blåa färg (Pantone 294) till vitt. Dekorelementet 
kan användas såväl stående som liggande. Dekorelementet ska alltid användas ensamt, 
d.v.s. det får aldrig fyllas med text eller bilder.

Dekorelementet bör endast användas när det kan tryckas eller skrivas ut i färg.

Dekorfärger
De färger som ingår i kommunvapnet är också de som bör användas som dekorfärger 
vid produktion av trycksaker eller annat informationsmaterial.

E-postsignatur
E-post som skickas från kommunen ska ha en tydlig och enhetlig utformning. Person-
liga e-postsignaturer ska innehålla namn, titel, förvaltning/avdelning, telefonnummer, 
ev. mobiltelefonnummer, e-postadress och internetadress. Texten skrivs med Arial 10pt 
svart färg. Annan text än den angivna eller bilder är inte tillåtna i e-postsignaturen.
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Korrespondenskort

Förnamn Efternamn
Telefon: 0586-481 23 (direkt)
 0586-481 00 (växel)
 070-123 45 45 (mobil)
E-post: fornamn.efternamn@degerfors.se

Postadress: 2. Kommunkansli, 693 80 Degerfors
Besöksadress: Nämndhuset, Herrgårdsgatan 37
Internet: www.degerfors.se

titel

Exempel på trycksaker, digitala- och informationsprodukter

Förnamn Efternamn

Telefon: 0586-481 23 (direkt)
 0586-481 00 (växel)
 070-123 45 45 (mobil)
E-post: kalle.karlsson@degerfors.se
Postadress: 2. Kommunkansli, 693 80 Degerfors
Besöksadress: Nämndhuset, Herrgårdsgatan 37, Degerfors
Internet: www.degerfors.se

Titel

Visitkort
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Rektor till grundskola
Pit prat alis alis alit alit nullute magnim iusto consenisim quis nullaoreet ullaore 
ming ero duisi tet, velismolor iliquiscipit iureet, sum deliquis nos nonullu ptatum 
del dipsum volortincil ut prat.

Arbetsuppgifter
Ectem eu faccum ad dolore tat dolupta tummodolorem veraesto et at nit lorpero 
dolut pratet utpat lan veraestin vel elenim dolor adio eummodio do ectem quat, 
commolore dolobor ipsum dolorer iliquis ad mod elesto dolore modio odolor in 
hent ut ad molore exer alit euisi. 

Arbetstid/Varaktighet
Ectem eu faccum ad dolore tat dolupta tummodolorem veraesto et at nit lorpe.

Lön
Molupta tummodolorem.

Kontaktpersoner
To eriure tie velit lorper inciniam, sum delesse quatumsan hendiamcon eugiat. 
Duisim volobor sequatum et alit laorperaesto ex etum nullamet essisci blaor sim 
irilit ulla facing eugait eros acidunt vulluptate magna.

Ansökan
To eriure tie velit lorper inciniam, sum delesse quatumsan hendiamcon eugiat. 
Duisim volobor sequatum et alit laorperaesto ex etum nullamet essisci blaor sim 
irilit ulla facing eugait eros acidunt vulluptate magna

Arbetsgivare
Degerfors kommun
Kultur- och utbildningsförvaltningen
693 80 Degerfors

Degerfors kommun söker en

Degerfors kommun söker en

Läs mer på kommunens webbplats: www.degerfors.se

Byggnadsingenjör

Platsannonser

DegIgna cor se magna feuguero odiamet lan volor se min 
eu facilit lam vercilissim do diamet ipsuscinim dolore ming 
ex et autpatie min henit vel iure dolobor percil ectetum inci-
dunt ex exeros euis niatum ip etum qui tat dui tio dignissed 
tismodolor sequi ex enit do odit iure. Pit lobor secte dolortie 
faccum quipis ex etuerae.
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Consenissi. Quat. Ut vel ex eugiatem 
quat iriure ting er sed molestie velit 
praesequat exercip ismodolor aut 
ut praestrud tem adipit doloborero 
odoluptat ut aci el essisit wisci bla 
commodi onseniametue dit illum.

Seero dolendre dolore miniamet 
lamet ea feuis acip ectem eu. Ad 
coerena, tes nerterem in ducid inc est 
ocupiosus fes conderobute.

Consenissi tylt vel ex eugiatem quat iriure ting er sed moles-
tie velit praesequat exercip ismodolor aut ut praestrud tem 
adipit doloborero odoluptat ut aci el essisit wisci bla commo-
di onseniametue dit illum. Seero dolendre dolore miniamet 
lamet ea feuis acip ectem eu. Ad coerena, tes nerterem in 
ducid inc est ocupiosus fes conderobute.

www.degerfors.se

Consenissi. Quat. Ut vel 
ex eugiatem quat iriure 
ting er sed molestie velit 
praesequat exercip is-
modolor aut ut praestrud 
tem adipit doloborero 
odoluptat ut aci el essisit 
wisci bla.

Alit, veliqui smolorem am 
accummy nosto dolorer 
iliquat. 

Feu faccum venim do 
lenim estrud ero vast rum 
plist coeripi enatius non-
supio were tiquester.

Magnis esto comy 
nismodignit la

Magnis esto comy nismodignit

Ipera eros duis 
am dolore mana 
faciduipit la cons

Övriga annonser
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Vullum iuscil dolorpero
Leore conummy nosto eugue min hent nons et nia-
met, suscipsumsan hendit lorerci liquam zzriust ionul-
lan ver sequipsum quismod

20mm

20mm

Dokumentframsida A4 (210x297mm) med bild

Beteckning

KS 123-2009/1
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Vullum iuscil dolorpero
Leore conummy nosto eugue min hent nons et 
niamet, suscipsumsan hendit lorerci liquam zzriust 
ionullan ver sequipsum quismod. Ellaore ent num 
auguerostrud exeraessi. Dunt dunt ing essi. 

Dokumentframsida A4 (210x297mm) utan bild

Beteckning

KS 123-2009/1
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OH-bilder

Agna feuis dit ad tie min exAgna feuis dit ad tie min ex
enisci te doloreet

Mod modoloreet augait ute tin erate tatum venis
dolor sectet eu faciduis nim dolumsa ndiamdolor sectet eu faciduis nim dolumsa ndiam,

quismolenibh eu feuismolent lobortie magnim zzrit
lam irit, quip ercin volore etuero delismodo od dit 

ut la facipisci blandiamcon ex exerit vulla conut la facipisci blandiamcon ex exerit vulla con.

Ut wisl inis ent dio odoleUt wisl inis ent dio odole
6 6

5

6

5

6
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4
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2
Serie 1
Serie 2
Serie 3
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Digital produktion
Digital informationsskärm
Degerfors kommun kommer att använda sig av en gemensam 
bakgrund till våra digitala informationsskärmar. Detta för att 
skapa en tydlig och enhetlig utformning. Informationen ska 
placeras i den vita delen av sidan. Dock är det tillåtet att pla-
cera klockan i högra hörnet i det blåa fältet.
Det är inte tillåtet att ändra denna bakgrund på något sätt. 
För mer information läs riktlinjerna för informationsskärmar.

 

Skyltar
Exempel

När det gäller skyltar är det viktigt med ett konsekvent och 
enat uttryck. Det får vi genom att följa den här manualens  
riktlinjer för typografi, färger och varumärkes användning. Här 
ska förvaltningens namn vara 3 punkter större än  
avdelningens namn för att följa herarkin.

Kultur- och utbildningsförvaltningen
Förskolekontoret

Ex. Skylt med avdelning på fasad eller ovanför entré
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Kultur- och utbildningsförvaltningen

Ex. Skylt utan avdelning på fasad eller ovanför entré

Namnskylt

Namnskylten ska vara 75 x 30 mm stor, materialet ska 
vara metall och det ska stå förvaltningens namn och 
personens namn. Typsnittet ska vara Arial.

Grafiska element - Siluett
Degerfors kommun har tagit fram ett grafiskt element. De 
grafiska elementen finns i mallar för word och powerpoint 
dokument. Dessa får inte ändras på något sätt. De finns i 
färgerna blå, turkos, rosa och gul.
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Sverige
Porto betalt

Kuvert
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Förslag till beslut

Skrivelse

Datum Beteckning Sida
Kommunstyrelseförvaltningen 2009-01-15 KS 123-2009/2 1(2)

Handläggare
Erik Lundell
Tel: 0586-481 33
E-post: erik.lundell@degerfors.se

Mottagare
Kommunstyrelsen

Agna feuis dit ad tie min ex enisci

Förslag till beslut
Agna feuis dit ad tie min ex enisci te doloreet exeros acilit utat. Ut nim quiscipit nons dolumsa
ndiatue raestio conse conse ming euiscing eum zzriure raesectet aut prat irit auguero odolor
sum et ate essequa mconsenibh eu feu faccum dolorperci et delesequat, sustrud magnim
voluptat wisi eui tisl dolent ver sum ad eummy nim vulla cor sequisim delisi.

Ommodolessed dolore vullaor sim iustrud del diat. Putem adio exer in venim alit alisi. Agna
feuis dit ad tie min ex enisci te doloreet exeros acilit utat. Ut nim quiscipit nons dolumsa
ndiatue raestio conse conse ming euiscing eum zzriure raesectet aut prat irit auguero odolor
sum et ate essequa mconsenibh eu feu faccum dolorperci et delesequat, sustrud magnim
voluptat wisi eui tisl dolent ver sum ad eummy nim vulla cor sequisim delisi.

Sammanfattning
Mod modoloreet augait ute tin erate tatum venis dolor sectet eu faciduis nim dolumsa ndiam,
quismolenibh eu feuismolent lobortie magnim zzrit lam irit, quip ercin volore etuero delismodo
od dit ut la facipisci blandiamcon ex exerit vulla conulpute consequam, vulla commod ectem
diat, sit vulpute esequat eugait lute dionsequat autat. Ut alisim ver alisl ute tis dolor sum
doleniat praestisim dolum volut lum ilit alit exerit iurem velit wis nulputat.

Patum zzrit aut adip et augiat do odolorerit wisis amet am zzrit et wis dio commolobor sed
delis nim nonulla facilis accum zzriuscilit utat, si te do consenibh eugait in ectem dolesed er ad
dio commy nostrud tismod molor sumsandit, sismod exero od tet autatum et ea amet vent
eugiat lum vulla aliquat lorem iliqui tet, commy nullumsan velit ipis nonsequ ametueriure mod
ex er summodo lobore. Ommolor secte tat. Duis amcommy nim ercing etue molesed estis
nonse facip eummodolut vel dolore magna feuisis nostrud tio con endrem ad minci bla feu
feumsan ullam ipsustrud ting ectem vent iustinibh erostie digna feuis augue moloboreet
aciduisse do ex enim nonsequis dunt.

To odolor sisi. Olum dolore feui blam dolorer si eugait dignis accummod eu feugait aliqui
blaoreet augait ut praessequat. Hent velit niametummy nit ut dolore feugiat laor summy non
volor autpatue dolorperat. Ut acincing euipsum iliquisit elismod ignissim acipit lum nim quat
nulla faci bla adignibh ex eugait atie velit, conulput veratuerilit wisim zzriure consequ ipiscilit
ullan velisis etueros digna facincip et la facilit adiamet laoreetue dolorperos er si tem ipit,
quipsuscing elenisisi bla amcommod tat. Ud mod te duisl dolorper sequiscip exer in ulla
feuguer ing euismodit iniam, susto ea consequis eros nostincilit iurerostrud exero odolore
rostrud tionseq uamconsed tie modolorper si eratue tat nos eugiam irilis adipsum dunt iliscin
veliquat, quiscipsusto con henis nibh eu faci ese modit non ulluptatum volenim aut illa facilit,
quisl ut volorercil ectem do dolor sim dunt nullut lortisit vel dolendre feugiamet nim vulput
inim ipit ipissim nonum vel delit euis ex essis aut endignis am ipsuscinibh exer am autpatie delis

Datum Beteckning Sida
Kommunstyrelseförvaltningen 2009-01-15 KS 124-2009/1 1(2)

Degerfors kommun TELEFON TELEFAX ORG.NR. E-POST INTERNET
693 80 Degerfors 0586-481 00 0586-483 86 212000-1934 kommun@degerfors.se www.degerfors.se

Handläggare Mottagare
Erik Lundell
Tel: 0586-481 33
E-post: erik.lundell@degerfors.se

Polismyndigheten i Örebro län
Box 123
703 60 Örebro

Nulputem nos nim iusto venir dolot
Mod modoloreet augait ute tin erate tatum venis dolor sectet eu faciduis nim dolumsa ndiam,
quismolenibh eu feuismolent lobortie magnim zzrit lam irit, quip ercin volore etuero delismodo od dit
ut la facipisci blandiamcon ex exerit vulla conulpute consequam, vulla commod ectem diat, sit vulpute
esequat eugait lute dionsequat autat. Ut alisim ver alisl ute tis dolor sum doleniat praestisim dolum
volut lum ilit alit exerit iurem velit wis nulputat.

Patum zzrit aut adip et augiat do odolorerit wisis amet am zzrit et wis dio commolobor sed delis nim
nonulla facilis accum zzriuscilit utat, si te do consenibh eugait in ectem dolesed er ad dio commy
nostrud tismod molor sumsandit, sismod exero od tet autatum et ea amet vent eugiat lum vulla aliquat
lorem iliqui tet, commy nullumsan velit ipis nonsequ ametueriure mod ex er summodo lobore
etueraessim nos ex esto commodolore dolent am, cortis del ut iriustrud dolum iuscinc ipsummo lortinis
nos niat am, quissim zzriuscinibh euipit am num et, quamcore molortin vel illa cor augiam, volobor
autpat am quis eugiat auguero odoluptat loborer iureetum velese mod diamcons nulla conulla cons
amet ent adiamet accumsa ndionsent at dolor at iurer sumsan ex el il ullamco mmodolor ating
euguercinit iustie te tat. Ommolor secte tat. Duis amcommy nim ercing etue molesed estis nonse facip
eummodolut vel dolore magna feuisis nostrud tio con endrem ad minci bla feu feumsan ullam
ipsustrud ting ectem vent iustinibh erostie digna feuis augue moloboreet aciduisse do ex enim
nonsequis dunt dit, sendre faccum irit nulputem nos nim iusto od te con henim velisl ut ad ming
eumsan velissed minci ex el erciduiscing ea feugiat, quis at nonsequat. Ut la ad enit am num digna atue
modionu llamconse exero ercipsusci ea consequis nulput ex eriurerit ilit utpatem zzril erit lum do dunt
praessi.

To odolor sisi. Olum dolore feui blam dolorer si eugait dignis accummod eu feugait aliqui blaoreet
augait ut praessequat. Hent velit niametummy nit ut dolore feugiat laor summy non volor autpatue
dolorperat. Ut acincing euipsum iliquisit elismod ignissim acipit lum nim quat nulla faci bla adignibh ex
eugait atie velit, conulput veratuerilit wisim zzriure consequ ipiscilit ullan velisis etueros digna facincip
et la facilit adiamet laoreetue dolorperos er si tem ipit, quipsuscing elenisisi bla amcommod tat. Ud mod
te duisl dolorper sequiscip exer in ulla feuguer ing euismodit iniam, susto ea consequis eros nostincilit
iurerostrud exero odolore rostrud tionseq uamconsed tie modolorper si eratue tat nos eugiam irilis
adipsum dunt iliscin veliquat, quiscipsusto con henis nibh eu faci ese modit non ulluptatum volenim
aut illa facilit, quisl ut volorercil ectem do dolor sim dunt nullut lortisit vel dolendre feugiamet nim
vulput inim ipit ipissim nonum vel delit euis ex essis aut endignis am ipsuscinibh exer am autpatie delis
nonsent loreet, commy numsandre dolobor sit ver sequiscidunt irit luptat nim illuptat, consenis augiam
venisis aliquam, quating ex eugue diat, velissi tinim dolore consed magnis etum el iureet, vel dolorem
ilisl doluptat.

Mod modoloreet augait ute tin erate tatum venis dolor sectet eu faciduis nim dolumsa ndiam,
quismolenibh eu feuismolent lobortie magnim zzrit lam irit, quip ercin volore etuero delismodo od dit
ut la facipisci blandiamcon ex exerit vulla conulpute consequam, vulla commod ectem diat, sit vulpute
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nonsent loreet, commy numsandre dolobor sit ver sequiscidunt irit luptat nim illuptat, consenis
augiam venisis aliquam, quating ex eugue diat, velissi tinim dolore consed magnis etum el
iureet, vel dolorem ilisl doluptat.

Ärendet
Magnibh eratetu erostrud tat. Ut wisl inis ent dio odolesed modolenim num ip ecte dolute
veliquat praestis nos ea feuis nons diametum quamconsed tetum vel ullutpatie dip eugiat lutat
iriusci blam quisi tatum volorerit lortio odolobor am dunt ullaore rcincil ut ipit er si.
Vulputetum vero dolore endiam dolore vel et nim dolum volore minit in veros eugueril
dolorper si.

Finansiering
Ud mod te duisl dolorper sequiscip exer in ulla feuguer ing euismodit iniam, susto ea consequis
eros nostincilit iurerostrud exero odolo.

Bedömning
Ud mod te duisl dolorper sequiscip exer in ulla feuguer ing euismodit iniam, susto ea consequis
eros nostincilit iurerostrud exero odolore rostrud tionseq uamconsed tie modolorper si eratue
tat nos eugiam irilis adipsum dunt iliscin veliquat, quiscipsusto con henis nibh eu faci ese modit
non ulluptatum volenim aut illa facilit, quisl ut volorercil ectem do dolor sim dunt nullut lortisit
vel dolendre feugiamet nim vulput inim ipit ipissim nonum vel delit euis ex essis aut endignis
am ipsuscinibh exer am autpatie delis nonsent loreet, commy numsandre dolobor sit ver
sequiscidunt irit luptat nim illuptat, consenis augiam venisis aliquam, quating ex eugue diat,
velissi tinim dolore consed magnis etum el iureet, vel dolorem ilisl doluptat.

Beslutsunderlag
Duis amcommy nim ercing etue molesed estis nonse facip eummodolut vel dolore magna
feuisis nostrud tio con endrem ad minci bla feu feumsan ullam ipsustrud ting ectem vent
iustinibh erostie digna feuis augue moloboreet aciduisse do ex enim nonsequis dunt dit, sendre
faccum irit nulputem nos nim iusto.

Erik Lundell
Informatör

Bilagor
Deuis augue moloboreet

Expedieras till
Nulputem nos nim iusto
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esequat eugait lute dionsequat autat. Ut alisim ver alisl ute tis dolor sum doleniat praestisim dolum
volut lum ilit alit exerit iurem velit wis nulputat.

Patum zzrit aut adip et augiat do odolorerit wisis amet am zzrit et wis dio commolobor sed delis nim
nonulla facilis accum zzriuscilit utat, si te do consenibh eugait in ectem dolesed er ad dio commy
nostrud tismod molor sumsandit, sismod exero od tet autatum et ea amet vent eugiat lum vulla aliquat
lorem iliqui tet, commy nullumsan velit ipis nonsequ ametueriure mod ex er summodo lobore
etueraessim nos ex esto commodolore dolent am, cortis del ut iriustrud dolum iuscinc ipsummo lortinis
nos niat am, quissim zzriuscinibh euipit am num et, quamcore molortin vel illa cor augiam, volobor
autpat am quis eugiat auguero odoluptat loborer iureetum velese mod diamcons nulla conulla cons
amet ent adiamet accumsa ndionsent at dolor at iurer sumsan ex el il ullamco mmodolor ating
euguercinit iustie te tat. Ommolor secte tat. Duis amcommy nim ercing etue molesed estis nonse facip
eummodolut vel dolore magna feuisis nostrud tio con endrem ad minci bla feu feumsan ullam
ipsustrud ting ectem vent iustinibh erostie digna feuis augue moloboreet aciduisse do ex enim
nonsequis dunt dit, sendre faccum irit nulputem nos nim iusto od te con henim velisl ut ad ming
eumsan velissed minci ex el erciduiscing ea feugiat, quis at nonsequat. Ut la ad enit am num digna atue
modionu llamconse exero ercipsusci ea consequis nulput ex eriurerit ilit utpatem zzril erit lum do dunt
praessi.

To odolor sisi. Olum dolore feui blam dolorer si eugait dignis accummod eu feugait aliqui blaoreet
augait ut praessequat. Hent velit niametummy nit ut dolore feugiat laor summy non volor autpatue
dolorperat. Ut acincing euipsum iliquisit elismod ignissim acipit lum nim quat nulla faci bla adignibh ex
eugait atie velit, conulput veratuerilit wisim zzriure consequ ipiscilit ullan velisis etueros digna facincip
et la facilit adiamet laoreetue dolorperos er si tem ipit, quipsuscing elenisisi bla amcommod tat. Ud mod
te duisl dolorper sequiscip exer in ulla feuguer ing euismodit iniam, susto ea consequis eros nostincilit
iurerostrud exero odolore rostrud tionseq uamconsed tie modolorper si eratue tat nos eugiam irilis
adipsum dunt iliscin veliquat, quiscipsusto con henis nibh eu faci ese modit non ulluptatum volenim
aut illa facilit, quisl ut

Vulputetum vero dolore dolum volore minit in veros eugueril dolorper si.

Erik Lundell
Informatör
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Agna feuis dit ad tie min ex enisci te doloreet exeros
Mod modoloreet augait ute tin erate tatum venis dolor sectet eu faciduis nim dolumsa ndiam, quismolenibh eu
feuismolent lobortie magnim zzrit lam irit, quip ercin volore etuero delismodo od dit ut la facipisci blandiamcon
ex exerit vulla conulpute consequam, vulla commod ectem diat, sit vulpute esequat eugait lute dionsequat autat.

Ut alisim ver alisl ute tis dolor sum doleniat praestisim dolum volut lum ilit alit exerit iurem velit wis nulputat.
Patum zzrit aut adip et augiat do odolorerit wisis amet am zzrit et wis dio commolobor sed delis nim nonulla
facilis accum zzriuscilit utat, si te do consenibh eugait in ectem dolesed er ad dio commy nostrud tismod molor
sumsandit, sismod exero od tet autatum et ea amet vent eugiat lum vulla aliquat lorem iliqui tet, commy
nullumsan velit ipis nonsequ ametueriure mod ex er summodo lobore etueraessim nos ex esto commodolore
dolent am, cortis del ut iriustrud dolum iuscinc ipsummo lortinis nos niat am, quissim zzriuscinibh euipit am
num et, quamcore molortin vel illa cor augiam, volobor autpat am quis eugiat auguero odoluptat loborer
iureetum velese mod diamcons nulla conulla cons amet ent adiamet accumsa ndionsent at dolor at iurer sumsan
ex el il ullamco mmodolor ating euguercinit iustie te tat.

Ommolor secte tat. Duis amcommy nim ercing etue molesed estis nonse facip eummodolut vel dolore magna
feuisis nostrud tio con endrem ad minci bla feu feumsan ullam ipsustrud ting ectem vent iustinibh erostie digna
feuis augue moloboreet aciduisse do ex enim nonsequis dunt dit, sendre faccum irit nulputem nos nim iusto od te
con henim velisl ut ad ming eumsan velissed minci ex el erciduiscing ea feugiat, quis at nonsequat. Ut la ad enit
am num digna atue modionu llamconse exero ercipsusci ea consequis nulput ex eriurerit ilit utpatem zzril erit
lum do dunt praessi.

To odolor sisi. Olum dolore feui blam dolorer si eugait dignis accummod eu feugait aliqui blaoreet augait ut
praessequat. Hent velit niametummy nit ut dolore feugiat laor summy non volor autpatue dolorperat. Ut acincing
euipsum iliquisit elismod ignissim acipit lum nim quat nulla faci bla adignibh ex eugait atie velit, conulput
veratuerilit wisim zzriure consequ ipiscilit ullan velisis etueros digna facincip et la facilit adiamet laoreetue
dolorperos er si tem ipit, quipsuscing elenisisi bla amcommod tat.

Ud mod te duisl dolorper sequiscip exer in ulla feuguer ing euismodit iniam, susto ea consequis eros nostincilit
iurerostrud exero odolore rostrud tionseq uamconsed tie modolorper si eratue tat nos eugiam irilis adipsum dunt
iliscin veliquat, quiscipsusto con henis nibh eu faci ese modit non ulluptatum volenim aut illa facilit, quisl ut
volorercil ectem do dolor sim dunt nullut lortisit vel dolendre feugiamet nim vulput inim ipit ipissim nonum vel
delit euis ex essis aut endignis am ipsuscinibh.


