
 
   
  
  
 Från: SK-FN-SSV-Kommunstyrelsen
Skickat: den 20 september 2017 15:16
Till: SK-FN-SBF-Samhällsbyggnad <samhallsbyggnad@skovde.se>
Ämne: VB: INFORMATION, nr KCS201789178, registrerad 2017-09-20 klockan
12:40:02 
  
  
   
  
 Till er, jag har laddat ner och bifogat bilagan från den krypterade tjänsten. 
  
 Har registrerat handlingen i Public, vet inte om ni även ska ha den i Castor. 
  
   
  
  
 Med vänliga hälsningar 
  
   
  
   
  
   
  
 Marie Nylén 
Registrator

Sektor styrning och verksamhetsstöd
Enhet demokratistöd
Skövde kommun 
541 83 Skövde  
  
 Direkt telefon 0500-49 74 42  
  
 Kontaktcenter telefon 0500-49 80 00 

www.skovde.se  
  
  
   
  
  
 Från: Kontaktcenter Skövde Kommun [mailto:kontaktcenter.intern@skovde.se]
Skickat: den 20 september 2017 14:32
Till: SK-FN-SSV-Kommunstyrelsen <Kommunstyrelsen@skovde.se>
Ämne: INFORMATION, nr KCS201789178, registrerad 2017-09-20 klockan
12:40:02 
  
  
   
  
 Kontaktcenter 
  
  



 Information
Sara Bjerklinger har kvitterat denna registrering.

Sammanfattning
Totalt antal ärendedagar: Mindre än 1 dag

Registrera ärende (och om möjligt besvara)
Rapportnummer: KCS201789178 
  
 Svar 
  
 E-post, bifogad eml fil 
  
 email.eml (se bifogad fil) 
  
 Registreringsdatum 
  
 2017-09-20 
  
  
 
Klassificera ärende (och om möjligt besvara)
Antal ärendedagar (denna aktivitet):  Mindre än 1 dag 
  
 Svar 
  
 Instruktion till mottagare 
  
 Detta är ett meddelande från Kontaktcenter. Vi har tagit emot ett meddelande som vi
vidarebefordrar till dig. Här nedanför ser du vad ärendet gäller och vad du behöver
göra. Om ursprunget är ett e-postmeddelande finns det bifogat här ovanför som
email.eml. 
  
 Rubrik 
  
 3091-17 Underrättelse 
  
 Ärendebeskrivning 
  
 Skyddat meddelande / Encrypted message
Från / From:  forvaltningsrattenijonkoping@dom.se
Ämne / Subject: 3091-17 Underrättelse
Viktigt - läs detta innan du öppnar meddelandet:
Om du vill kunna öppna meddelandet fler gånger måste det stängas med knappen
"logga ut".
För att öppna eventuella bilagor klicka på öppna/spara-ikonen i fönstret.
Klicka på svara i meddelandet för att skicka svar genom en skyddad förbindelse.
Meddelandet raderas efter 30 dagar. Om du vill läsa meddelandet därefter måste det
antingen skrivas ut eller sparas på din dator.
Detta aviseringsmeddelande kan inte besvaras.
https://secure.domstol.se/message.cgi?9zsnlJEcoaTGxxzqXUNIzvDEJX0zGwur6Q9
wSwKmIOBxnf08tVTemculYDUs0S4ZUMfwwyg6zdZAIT-LdY0DdA
Important information - please observe this before opening the message:
You must use the "log out" button when closing the message to be able to access it
again.
Click the open/save icon to access attachments.
If you reply to the message, the reply will be sent through a secure connection.
The message will be deleted after 30 days. If you wish to keep the message after the



period of 30 days, it must either be printed or downloaded to your computer.
This notification cannot be replied to. 
  
 E-postadress 
  
 forvaltningsrattenijonkoping@dom.se 
  
 Skicka information förvaltning 
  
 Ja


