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Matsmårs i Hummersö.

Ärendets nr
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§ 137
§ 138
§ 139
§ 140
§ 141
§ 142
§ 143
§ 144
§ 145
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§ 146
§ 147

LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
Godkännande och komplettering av föredragningslistan
PROTOKOLL Kst protokoll 25.08.2020
KOMMUNENS RADHUS Tilläggsanslag
JORDFÖRVÄRV Utlåtande över Hanna och Patrik Fellmans ansökan
LANDSKAPSANDELSSYSTEMET Utlåtande över lagförslag om anpassning
ÅLANDS VINDENERGI ANDELSLAG Andelsemission
FARLEDER/INLOPP TILL DEGERBY Justerad skyltning för
svallförbud och hastighetsbegränsning
DELGIVNING Skrivelser och beslut
EMBARSUNDS MATPAUSER

--------------Protokollet justeras och framläggs till allmänt påseende i
kommungården onsdag 23 september 2020. Justeringen äger rum
senast kl. 12.00 samt hålles protokollet därefter tillgängligt för
allmänheten under ordinarie kanslitid kl. 10.00 – 15.00.
---------------

Ordförande
Sekreterare
Rainer Juslin
Niklas Eriksson
Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser 17 september 2020
Föglö 17 september 2020
Intygar

Niklas Eriksson
Kommundirektör
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137-138

Sammanträdesdatum
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LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
Kst: § 137
KomL. §§ 23 samt förvaltningsstadgan § 53.
Styrelsen är beslutför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Kallelse till
sammanträde skall sändas till ledamöterna minst fem dagar före sammanträdet
kallelsedagen medräknad.

BESLUT:
Sammanträdet konstateras vara lagenligt sammankallat och beslutfört.
__________

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
Kst: § 138
BESLUT:
Till protokolljusterare utses Beatrice Sjöberg med Gunilla Hagman som
ersättare.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes
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Organ

KOMMUNSTYRELSEN

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

139-140

22.09.2020
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GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
Kst: § 139
BESLUT:
Föredragningslistan godkänns utan förändringar.
__________

PROTOKOLL KST PROTOKOLL 25.08.2020
Kst: § 140
Framföres eventuella anmärkningar i anledning av kommunstyrelsens
protokoll 25.08.2020.
BESLUT:
Protokollet föranleder inga anmärkningar.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes
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Organ

Kommunstyrelsen
Byggnads- o. tekniska nämnden

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

141
86

22.09.2020
24.08.2020
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7

KOMMUNENS RADHUS TILLÄGGSANSLAG
BTN: § 86
I kommunens radhus lägenhet nr 3 har skett en mindre vattenskada
när huvudvattenledningen till denna huskropp började läcka.
Fastighetsjouren var snabbt på plats och stängde av vattnet till denna
huskropp för att minimera vattenskadan. Kommunens försäkringsbolag
har kontrollerat skadan genom fuktmätning och har konstaterat att den
är mycket begränsad. Självrisken är 800 €, vilket i princip motsvarar
kostnaden för skadan.
I samband med vattenskadan beslöt den nuvarande hyresgästen att
flytta ut ur lägenheten upp till Annagårdens pensionärsbostäder. Med
anledning av detta har kommunteknikern gjort en syn av lägenheten
och konstaterar att en fullständig renovering av lägenheten krävs.
Kommunteknikern har sammanställt en grov kostnadsberäkning över
en fullständig renovering av lägenhet nr 3.
Bilaga 3. BTN: § 86/24.08.2020.
Kostnadsberäkning.
Kommunteknikerns förslag:
Byggnads- och tekniska nämnden anhåller om totalt 37.200 € från
fastighetsunderhållsfonden
för
att
kunna
verkställa
renoveringsåtgärderna.
Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för vidare behandling.
BESLUT:
Godkänns.
__________
Kst: § 141
Konstateras att den ansökta summan är mycket hög och därmed inte
finns tillgänglig i fastighetsunderhållsfonden som närmast skall
användas för akuta åtgärder. Åtgärden i det här fallet är inte föranledd
Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes
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Kst: § 141
av något akut utan består till största delen av totalrenovering av
lägenheten vid utflyttning av en långvarig hyresgäst. Medel för
åtgärderna bör därför beviljas över ordinarie budget. Kostnaden är
neutral för kommunen då hyrorna alltid skall täcka kostnaderna för
hyresbostäderna (i det här fallet påverkas hyrorna av räntor och
avskrivningar för renoveringen).
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen
godkänner
åtgärderna
kommunfullmäktige att tilläggsanslag beviljas.

och

föreslår

för

Då åtgärderna är kostnadsneutrala för kommunen i o m att hyrorna
täcker kostnaderna ges byggnads- och tekniska nämnden fullmakt att
verkställa renoveringen snarast möjligt för att inte gå miste om onödigt
många hyror.
BESLUT:
Godkänns.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes
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§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

142
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JORDFÖRVÄRV UTLÅTANDE ÖVER HANNA OCH PATRIK FELLMANS ANSÖKAN
Kst: § 142
Ålands landskapsregering inbegär med brev 8.9.2020 nr 483 Rk1a
kommunens utlåtande över Hanna och Patrik Fellmans ansökan om
rätt att förvärva och besitta ett ca 4000 m2 stort outbrutet område av
fastigheten Westergårds RNr 3:19 i Sommarö. Fastigheten är bebyggd
med ett bostadshus samt ekonomibyggnader. Ingen andel i samfällda
vattenområden ingår i förvärvet.
Köpeobjektet är beläget i Sommarö bykärna och är avsett för fast
boende.
Ingen av sökandena har eller har innehaft åländsk hembygdsrätt eller
varit bosatta på Åland.
Landskapsregeringen begär särskilt att kommunen i sitt utlåtande tar
ställning till om markområdet är beläget inom bykärna eller annat
område avsett för fast bosättning.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen förordar ansökan, då förvärvet innebär att ett
bostadshus beläget i Sommarö bys bykärna åter blir bebott med fast
bosättning. Byggnaden har även nu hyrts ut för fast bosättning och
markområdet understiger 4000 m2.
I nära anslutning till huset/fastigheten finns flera andra fast bosatta
hushåll.
BESLUT:
Godkänns.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes
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LANDSKAPSANDELSSYSTEMET UTLÅTANDE ÖVER LAGFÖRSLAG OM ANPASSNING
Kst: § 143
Med brev 10.07.2020 nr 47 L1 inbegär Ålands landskapsregering
kommunernas yttrande över lagförslag om anpassning av
landskapsandelssystemet till ny lagstiftning. Till lagförslaget finns
bifogat en redogörelse för hur de beräknade kostnadsförändringarna
beaktas i förslaget samt en beräkning av det kalkylerade utfallet.
Hänv.: lagförslag.
Förbundsstyrelsen för Ålands kommunförbund k.f. har vid sitt
sammanträde 11.09.2020 behandlat ärendet och avgivit utlåtande.
Hänv.: Ålands kommunförbunds utlåtande av den 11.09.2020.
Det kan konstateras att föreliggande lagförslag uttryckligen är en
anpassning av det befintliga landskapsandelssystemet med anledning
av bl a ny socialvårdslagstiftning och ny landskapslag om barnomsorg
och grundskola men även beroende av att KST (kommunernas
socialtjänst) inleder sin verksamhet.
”Problemet” för Föglö kommun med gällande landskapsandelssystem,
där Föglö kommun var den största förloraren enligt alla beräkningssätt,
berörs på inget sätt i o m denna framställning, då detta framförallt
gäller beräkningsgrunderna för skattekompletteringen samt faktumet
att Föglö kommun inte längre finns med i gruppen för ”ytterskärgård” i
landskapsandelssystemet.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen omfattar
landskapsandelssystemet.

de

föreslagna

anpassningarna

av

Kommunstyrelsen önskar dock ånyo påpeka faktumet att Föglö
kommun blev en oproportionerligt stor förlorare i samband med
omläggningen av landskapsandelssystemet, och emotser en
revidering av systemet så att t ex skattekompletteringen skulle
beräknas
på
samma
sätt
som
tidigare,
dvs
exkl
samfundsskatteintäkterna och så att Föglö kommun ånyo skulle
Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes
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Kst: § 143
hänföras till gruppen ”ytterskärgård” där man rätteligen hör hemma då
det saknas fast förbindelse eller/och dygnet-runt-trafik till fasta Åland.
Kommunstyrelsen bifogar därför en kopia av tidigare yttrande, som
alltjämnt äger sin relevans i sammanhanget.
Kommunstyrelsen konstaterar också, att prisindexet för den
kommunala basservicen på Åland uppenbarligen är felkonstruerat och
behöver ses över. Prisindexets baskonstruktion är otydlig och indexet
reagerar inte i tillräcklig omfattning på de verkliga kostnadsökningar
som sker i verksamheterna.
BESLUT:
Godkänns.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

KOMMUNSTYRELSEN

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

144

22.09.2020

10

ÅLANDS VINDENERGI ANDELSLAG ANDELSEMISSION
Kst: § 144
Ålands Vindenergi Andelslag (ÅVA) erbjuder andelsteckning i
andelslaget. Emissionen är öppen för alla i Finland (privatpersoner,
föreningar, företag) och även privatpersoner i Sverige.
Genom att köpa andelar kan man vara med och
förverkligande av Ålands största vindkraftssatsning hittills
Långnabba i Eckerö, med tio nya vindkraftverk. När
vindparken är igång beräknas 65 procent av den
elförbrukningen att bestå av vind-el.

bidra till
– projekt
den nya
åländska

En andel kostar 470 euro och berättigar till en avkastning som rabatt
(1200 kWh per andel och år) på elpriset eller som ränta, de år beslut
fattas om utdelning vid andelsstämman.
Föglö kommun äger sedan tidigare 22 andelar i ÅVA.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen avstår från att teckna andelar i andelsemissionen
med hänvisning till det ekonomiska läget med stort underskott i
bokslutet 2019 och ännu större väntat underskott för 2020. Tillgängliga
medel för aktie- och andelsteckningar saknas också i budgeten för
2020.
BESLUT:
Godkänns.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes
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FARLEDER/INLOPP TILL DEGERBY JUSTERAD SKYLTNING FÖR SVALLFÖRBUD OCH
HASTIGHETSBEGRÄNSNING
Kst: § 145
Föglö kommun träffar sjöbevakningen/gränsbevakningsväsendets
representanter en gång varje eller vartannat år i allmänhet i början av
juni månad.
En återkommande fråga som brukar komma upp vid mötena är
skyltningen för hastighetsbegränsning och svallförbud i och kring
Degerbys farleder/inlopp. Sjöbevakningen/gränsbevakningen har som
en följd av diskussionerna överlämnat ett förslag till skyltning.
Förslaget går sammanfattningsvis ut på att sjöbevakningen anser att
svallförbudet på ”postbryggan” för båtförare som kommer söderifrån är
alldeles för sent då gästhamnarna påverkas av stora båtar som
kommer sakta (läs halvplanande) och orsakar svall när de är på väg in
mot Degerby.
För
säkerhetens,
enkelhetens
och
klarhetens
skull
ser
sjöbevakningen/gränsbevakningsväsendet gärna att samtliga inlopp till
Degerby förses med hastighetsbegränsnings- och svallförbudsskyltar.
De önskar även komplettera inloppet söderifrån med skyltar på
Hönsholmen så att båtförare som kommer farleden västerifrån vet om
förbuden (finns en hastighetsskylt längre österut som bara syns för de
som kommer från Kyrksundet).
Förslaget innebär totalt sett en ny skylt för hastighetsbegränsning (fem
mot nuvarande fyra skyltar) och tre nya skyltar för svallförbud (finns nu
endast två, vilka bägge skulle flyttas) så att det på samtliga ställen
skyltas för både hastighetsbegränsning och svallförbud.
Hänv.: kartskisser på nuvarande skyltning och föreslagen skyltning.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen
omfattar
sjöbevakningens/gränsbevakningsväsendets förslag till ny och ändrad skyltning av farlederna/inloppen till
Degerby och framför detta till Ålands landskapsregering för åtgärder.

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes
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Kst: § 145
Hastighetsbegränsningen är densamma som tidigare (22 km/h).
Kommunstyrelsen antecknar till kännedom den 18 september
inlämnad
skrivelse
med
19
underskrifter,
som
bifogas
kommunstyrelsens beslut som stöd för kommunens förslag.
Bilaga nr 1 § 145/22.09.2020.
BESLUT:
Godkänns.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes
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DELGIVNING SKRIVELSER OCH BESLUT
Kst: § 146
Meddelas om följande ankomna skrivelser och beslut;
- kbp § 74/21.08.2020 omplacering av kommungårdens lokalvårdare
Kristine Rusina till skolan för tiden 1.10.2020 – 4.7.2021,
- kbp § 75/21.08.2020 anställning av vikarie (Ann-Irene Dahlgrén) för
kommungårdens lokalvårdare för tiden 1.10.2020 – 4.7.2021,
- kbp § 76/21.08.2020 omplacering av assistent Nisse Karlsson vid
daghemmet Myran till fastighetsskötseln för tiden 17-30.8.2020 pga
karantän efter vistelse utomlands,
- kbp § 77/21.08.2020 beslut om distansarbete för socialsekreterare
Lis Karlsson för tiden 17-30.8.2020 pga karantän efter vistelse
utomlands,
- byggnadsinspektörens beslutsprotokoll 7.9.2020 ang. 1 st beviljat
avloppstillstånd och 1 st beviljat bygglov,
- kommunteknikerns beslutsprotokoll 7.9.2020 ang. 1 st VAanslutning och antagande av offert på TV-lösning för de 20
lägenheterna i Annagårdens pensionärsbostäder,
- protokoll fört vid slutsyn 18.06.2020 av projektet ”takbyte på
Tullhuset”,
- protokoll fört vid 2 års garantisyn 14.08.2020 av värmeverket i
Degerby (entreprenör Veljekset Ala-Talkkari oy),
- protokoll förda vid arbetsplatsmöten på Ekholms bostadsområde nr
1 och 2 av den 11.08.2020 och 24.08.2020,
- protokoll fört vid kommundirektörsmöte i Sund 28.08.2020,
- förbundsstyrelsens
för
Ålands
kommunförbund
sammanträdesprotokoll nr 4/2020 av den 11.09.2020,
- Ålands kommunförbunds utlåtande över förslag till LL om
upphävande av affärstidslagen för Åland,
- Ålands landskapsregerings brev 13.08.2020 nr 178 U2 ang.
information och riktlinjer för grundskolorna pga covid-19-pandemin,
- Ålands landskapsregerings brev 27.08.2020 nr 80 S3 ang.
begränsning
av
offentliga
tillställningar
och
allmänna
sammankomster under september pga covid-19-pandemin,
- Ålands landskapsregerings brev 10.09.2020 nr 347 I1 ang. svar på
kommunstyrelsens initiativ gällande uppgradering av servicenivån
vid Överö färjfäste,

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes
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Kst: § 146
-

-

ÅSUB:s statistikmeddelanden 19.8.2020, 2.9.2020 resp. 15.9.2020
ang. arbetslöshetssituationen 15 augusti, 31 augusti resp. 15
september,
statistik över befolkningens fördelning mellan byarna på Föglö
samt medelålder per by 1.1.2020,
KST-nytt 5/2020.

Delges följande kommitté- och övriga protokoll (som tillställs
kommunstyrelsen och fullmäktigepresidiet per mail);
-

arbetsgruppens för planering av nytt reningsverk sammanträdesprotokoll nr 19 av
den 19.08.2020,
daghemsdirektionens sammanträdesprotokoll nr 1/20 av den 14.09.2020,
Agenda 2030-gruppens sammanträdesprotokoll nr 3/20 av den 14.09.2020,
äldreomsorgsdirektionens sammanträdesprotokoll nr 1/20 av den 16.09.2020.

Delges följande nämndsammanträdesprotokoll (inom parentes
kommunstyrelsens representant, protokollen kan läsas på kommunens
hemsida www.foglo.ax när de justerats);
-

byggnads- och tekniska nämndens sammanträdesprotokoll nr 8/2020 av den
24.08.2020 (Stefan),
fritids- och kulturnämndens sammanträdesprotokoll nr 3/2020 av den 26.08.2020
(Beatrice).

Kommunstyrelserepresentanterna redogör för följande;
Niklas Eriksson
- Företagsam skärgårds årsmöte 3.9.2020.
Kommundirektörens förslag:
Skrivelserna, besluten och protokollen antecknas kommunstyrelsen till
kännedom.
Kommunstyrelsen
konstaterar
huruvida
nämndernas
kommittéernas m.fl. beslut varit lagliga och ändamålsenliga.
BESLUT:
Godkänns.
Besluten konstateras vara lagliga och ändamålsenliga.

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes
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EMBARSUNDS MATPAUSER
Kst: § 149
Ett åkeriföretag som regelbundet nyttjar kommunikationerna till och
från Överö färjläge har kontaktat kommunen med förfrågan om stöd för
ett initiativ man tagit med landskapsregeringen gällande Embarsunds
lunchpaus men inte (ännu) fått något svar på.
Lunchpausen är i dagsläget insatt till kl. 10.25 – 11.00. Tvärgående
linjen angör Överö i regel kl. 10.35 varvid bilarna (långtradare mm) blir
stående vid Embarsund utan att slippa över. Då de efter det skall åka
och lasta och sedan tillbaka tills tvärgående linjen igen avgår kl. 11.55
från Överö blir det väldigt bråttom, helt i onödan. Också för andra
resenärer inte roligt att behöva stå minst en kvart och vänta på att
lunchpausen skall ta slut.
Önskemålet som framförts är att lunchpausen därför skulle senareeller tidigareläggas så att inte anslutningstrafiken till/från Överö färjläge
skulle ”bli stående” under lunchpaus. Detta torde kunna genomföras
utan att trafiken till/från Degerby färjfäste (ms Skarven) skulle
påverkas. Inte heller torde någon kollektivtrafik eller skolskjuts
påverkas av ändrad lunchpaus.
Åkeriföretaget framför att man varit i kontakt med landskapsregeringen
utan att erhålla något beslut i frågan, varför man efterfrågar ifall
kommunen kan stöda ett dylikt initiativ för att skynda på ärendet.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen framför till landskapsregeringen att man stöder
initiativet gällande ändring av Embarsunds lunchpaus i syfte att
pausen skulle ändras så att den inte stör anslutningstrafiken till/från
ankomster och avgångar från Överö, t ex genom att pausen tidigareeller senareläggs eller flyttas.
Ändringen får gärna genomföras så snart som möjligt efter dialog med
åkeriföretag och andra av trafiken berörda trafikidkare. Vid behov kan
med fördel också Vargskärs byalag r.f. höras i ärendet.
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Kst: § 149
BESLUT:
Godkänns med tillägget att matpauserna överlag behöver ses över så
de passar in med Föglölinjens och övriga linjers turlistor alla dagar i
veckan.
__________
Kst: § 147
Per mejl 7.9.2020 föreslår Ålands landskapsregering att lunchpausen
från och med 1.1.2021 fastställs enligt något av följande alternativ
uppräknade enligt preferensordning;
1. Kl. 10.55 – 11.30
2. Kl. 12.15 – 12.50
3. Kl. 10.25 – 11.00 (oförändrad)
Ålands landskapsregering efterhör Föglö kommuns åsikt i frågan, vilket
alternativ som föredras.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen noterar tacksamt att initiativet till ändring mottagits
väl av landskapsregeringen.
Kommunstyrelsen föreslår i linje med inlämnat initiativ att lunchpausen
fastställs enligt alternativ 2, dvs kl. 12.15 – 12.50.
Kommunstyrelsen önskar därtill i sammanhanget framföra att
middagspausen med fördel kunde ändras till kl. 18.15 – 18.50 (alla
dagar i veckan). Förutom att pausen då bättre skulle synkronisera med
18.30-turen på söndagar från Degerby så skulle man när man kommer
med 16.50-färjan från Svinö hinna via Föglöbutiken och handla (vilket
man inte hinner med nuvarande middagspaus), vilket skulle gynna den
lokala butiken. Därtill skulle det fungera bättre för kollektivtrafiken, då
det enligt nuvarande paus inte är möjligt att hinna i retur från Vargskär
före stängning för middagspaus när det är körningar till Vargskär.
BESLUT:
Godkänns.
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ANVISNING OM RÄTTELSEYRKANDE
MEDDELANDE OM BESVÄRSFÖRBUD
Besvärsförbud jämte grunder
Då beslutet endast gäller beredning och verkställighet får med stöd av 112 § kommunallagen rättelseyrkande
eller besvär inte framföras över följande paragrafer:
§ 137, 141-143, 145 och 147.

Annan grund för besvärsförbud, vilken
Ärenden som avser endast intern organisation och delgivningar.
Paragraferna
§ 138-140 och 146.
===================================================================
Anvisningar om rättelseyrkande
Envar kommunmedlem kan framställa om rättelse genom ett skriftligt rättelseyrkande beträffande följande
paragrafer:
§ 144.

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från den dagen protokollet framlagts till offentligt påseende.
Rättelseyrkande framställs hos den myndighet som fattat beslutet, dvs.
Kommunstyrelsen i Föglö, Tingsvägen 3, 22710 FÖGLÖ
____________________________
På eget ansvar kan man sända rättelseyrkandet per post eller med bud. Handlingarna för rättelseyrkande bör
inlämnas till posten i så god tid, att de hinner fram under fataljetidens sista dag före utgången av ämbetsverkets
öppethållningstid.
Framställan om rättelseyrkande skall innehålla
- rättelseyrkandens namn, yrke, boningsort och postadress
- det beslut i vilken rättelse yrkas
- till vilka delar rättelse yrkas och vilka ändringar som påyrkas
- motiveringar till yrkandet
Framställan om rättelseyrkande skall egenhändigt undertecknas av den som yrkar på rättelse eller annan
person som befullmäktigats härtill. Om endast denna person undertecknat den, skall också denna persons yrke,
boningsort och postadress framgå.
Till skriften skall bifogas beslutet i vilket rättelse sökes, i original eller som en officiellt bestyrkt kopia.
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