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Sammanträdestid

Tisdag 7 september 2021 kl. 18.30.

Sammanträdesplats

Kommungården i Föglö.

Ärendets nr

Ärende

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

§ 110
§ 111
§ 112
§ 113
§ 114
§ 115
§ 116
§ 117
§ 118
§ 119
§ 120

LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
Godkännande och komplettering av föredragningslistan
PROTOKOLL Kst protokoll 25.08.2021
PROTOKOLL Kfge protokoll 01.09.2021
AVFALLSHANTERING Utlåtande över lagförslag
Lagstiftning om kommuner med synnerligen ansträngd ekonomi
VA-LAGSTIFTNING Utlåtande gällande ändring av lagstiftning
SVALLFÖRBUD/HASTIGHETSBEGRÄNSNING DEGERBY
DELGIVNING Skrivelser och beslut
SANDA SKOLA Uppsägning av arrendekontrakt/hyresavtal

--------------Protokollet justeras och framläggs till allmänt påseende i
kommungården onsdag 8 september 2021. 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 2 september 2021
Föglö 2 september 2021
Intygar

Niklas Eriksson
Kommundirektör
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07.09.2021

3

LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
Kst: § 110
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: § 111
BESLUT:
Till protokolljusterare utses Gunilla Hagman med Andreas Henriksson
som ersättare.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

KOMMUNSTYRELSEN

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

112-114

07.09.2021
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GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
Kst: § 112
BESLUT:
Föredragningslistan godkänns utan förändringar.
__________

PROTOKOLL KST PROTOKOLL 25.08.2021
Kst: § 113
Framföres eventuella anmärkningar i anledning av kommunstyrelsens
protokoll 25.08.2021.
BESLUT:
Protokollet föranleder inga anmärkningar.
__________

PROTOKOLL KFGE PROTOKOLL 01.09.2021
Kst: § 114
KomL. § 49.
Föredrages kommunfullmäktiges protokoll 01.09.2021.
Styrelsen skall bereda och verkställa fullmäktiges beslut samt
övervaka att besluten är lagliga.
BESLUT:
Protokollet föranleder inga anmärkningar.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

Kommunstyrelsen
Byggnads- o. tekniska nämnden

§ nr

Sammanträdesdatum
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115
90

07.09.2021
30.08.2021

5
5

AVFALLSHANTERING UTLÅTANDE ÖVER LAGFÖRSLAG
BTN: § 90
Ålands landskapsregering ger kommunen möjlighet att lämna
synpunkter på förslaget om anpassad kommunal avfallshantering, som
innehåller ändringar av blankettlagen om avfall samt ändring av
landskapsförordningen om avfall. Kommunens synpunkter skall vara
Ålands landskapsregering tillhanda senast fredagen den 10 september
2021.
Bilaga 1, BTN: § 90/30.8.2021
Lagförslag om anpassad kommunal avfallshantering
Konstateras att de förslagna ändringarna i landskapslagen om
tillämpning av rikets avfallslag samt förslaget om ändring av
landskapsförordningen om avfall möjliggör för kommunen att fortsätta
med sin nuvarande modell på den totala avfallshanteringen i
kommunen som även kommuninnevånarna har accepterat.
Kommunteknikerns förslag:
Byggnads- och tekniska nämnden föreslår för kommunstyrelsen att de
föreslagna ändringarna kan omfattas i.o.m. att de möjliggör för
kommunen att fortsätta med sin nuvarande modell på den totala
avfallshanteringen i kommunen som även har fått acceptans av
kommuninnevånarna i stort.
Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för vidare behandling.
Beslut:
Godkänns.
__________
Kst: § 115
Kommundirektörens förslag:
Byggnads- och tekniska nämndens förslag till utlåtande omfattas.
BESLUT: Godkänns.
Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes
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LAGSTIFTNING OM KOMMUNER MED SYNNERLIGEN ANSTRÄNGD EKONOMI
Kst: § 116
Med brev 18.06.2021 nr 5639 inbegär Ålands landskapsregering
kommunernas synpunkter över lagstiftningspromemoria med förslag till
lagstiftning om kommuner med synnerligen ansträngd ekonomi. Även
det slutliga lagförslaget kommer att lämnas ut på remiss.
Hänv.: lagstiftningspromemoria med förslag till lagstiftning om
kommuner med synnerligen ansträngd ekonomi.
Syftet med lagstiftningen är 1) att definiera vilka kommuner som är en
kommun med synnerligen ansträngd ekonomi och 2) att föreslå
åtgärder för att hantera en kommun i en sådan situation. Lagstiftningen
ska se till att trygga serviceproduktionen för den åländska befolkningen
när en kommun inte längre av ekonomiska skäl kan utföra sina
lagstadgade åtaganden.
Lagstiftningen skall enligt förslaget utmynna i tre nyckeltal för att
definiera en synnerligen ansträngd ekonomi;
1) Ackumulerat överskott eller underskott
Underskott i balansräkningens ackumulerade överskott/underskott
bör åtgärdas inom två år. Om det inte åtgärdats inom två år anses
kommunens ekonomi vara synnerligen ansträngd
2) Årsbidrag i förhållande till avskrivningar i kommunens
resultaträkning bör överstiga 100 procent. Här används tre års
medeltal för beräkningarna. Om nyckeltalet visar under 100
procent uppfylls kriteriet
3) Kommunens långsiktiga betalningsförmåga kan mätas med
nyckeltalet soliditet. Om en kommuns soliditet faller under 50
procent uppfyller kommunen kriteriet.
En stor orsak till kommunsektorns finansieringsproblem har att göra
med att den så kallade ”finansieringsprincipen” att nya lagstadgade
uppgifter skall vara finansierade inte alls har följts av
landskapsregeringen utan landskapsandelarna ”stampat på stället”
trots att de lagstadgade uppgifterna successivt ökat under åren.
År 2008 infördes det förra landskapsandelssystemet. Då höjdes de
uppgiftsbaserade driftsanslagen medan bland annat investeringsProtokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes
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Kst: § 116
stöden avskaffades. Tanken var att kommunerna med detta skulle ges
utrymme att genom tillräckliga andelar för drift kunna spara ihop till
sina kommande investeringar.
De sammanlagda landskapsandelarna har dock sedan dess, alltså i 13
år, stått i princip still och uppgått till 35 - 40 miljoner euro per år (2021
lägre än 2008). Lagstadgade årliga indexjusteringar har tidvis uteblivit
och medvetna riktade sänkningar av beloppen har genomförts i
omgångar, pga landskapets sparkrav.
Det behöver påtalas att landskapsandelarna inte utgör något slags
”bidrag” till kommunerna som organisationer för att bekosta deras
förekomst, antal, förvaltning och administration, utan utgör landskapets
andelar i bekostandet av de välfärdstjänster lagtinget genom lag ålagt
kommunerna att tillhandahålla. Att sänka andelarna innebär inte någon
inbesparing för den offentliga ekonomin som helhet, ifall det inte finns
en plan för hur de sänkta anslagen sedan ska kunna sparas in hos
kommunerna som serviceproducenter.
Den kommunala finansieringsprincipen förutsätter att landskapsandelarna står i proportion till uppdragets omfattning, tar hänsyn till de
olika kommunernas respektive förutsättningar sett till variationer i
skattekraft och servicebehov samt att de följer den faktiska
kostnadsutvecklingen.
Under perioden 2008 - 2020 (bokslut) har kommunernas kostnader
ökat från 136 till 176 miljoner euro. En ökning med 40 miljoner euro,
eller 30 % (till budget 2021 med 75 miljoner, 56 %). Detta till viss del till
följd av allmän inflation och konsumentprisindex men också
befolkningstillväxt samt inte minst utökade lagkrav i fråga om den
lagstadgade service som kommunerna ska tillhandahålla.
Samtidigt som kommunernas kostnader ökat radikalt har alltså
landskapets andelar stått still och rentav minskat i absoluta och än mer
i relativa tal. De har inte följt kostnadsutvecklingen och står inte längre
i proportion till uppdragets omfattning. Det har då uppstått en obalans
och ett finansieringsgap. Kommunerna gör enligt budget 2021 ett
underskott om -15 miljoner euro, medan man för hållbarhet i ekonomin
borde göra genomsnittligt överskott om lika mycket. Glappet är
således ca 30 miljoner.
Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes
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Kst: § 116
I enlighet med finansieringsprincipen borde då uppdragets omfattning
ses över, när landskapet som beställare inte längre anser sig ha råd
att stå för sina andelar av den service som kommunerna har att
producera. För att komma tillrätta med de åländska kommunernas nu
synnerligen ansträngda ekonomiska situation måste man allra först se
till orsakerna till densamma och därefter till alternativen för att komma
tillrätta med situationen. Så länge vi har den kommunstruktur vi har
måste landskapet se till att de befintliga kommunerna har tillräckliga
finansieringsförutsättningar för att klara av sitt uppdrag, annars blir det
på bekostnad av den lagstadgade välfärdsservicen och/eller kraftiga
skattehöjningar.
Att införa ”kriskriterier” i lagstiftningen välkomnas i sak, men att genom
successivt minskade anslag till kommunernas välfärdsproduktion
försätta kommunerna i kris och på så sätt tvinga fram kommunsammanslagningar löser inte problemet. Befolkningens variationer i
skattekraft och servicebehov består oavsett kommungränser, och
sammanslagna kommuner är därför heller inte i mindre behov av
landskapsfinansiering för sin serviceproduktion. Det löser heller inte
varken kommunernas eller den offentliga ekonomins utmaningar som
helhet.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen har ingenting att anmärka mot att föreslagen
”kriskommunslagstiftning” införs.
Med hänvisning till ovanstående text med bakgrund till orsakerna för
den kommunala sektorns finansieringsproblem föreslås dock att
kriterierna borde utökas med ett fjärde som utgår från att landskapets
andel enligt ”finansieringsprincipen” för välfärdsservicen skulle vara
lagstadgad för att övriga kriterier skulle träda i kraft. Själva
grundproblemet i välfärdens serviceproduktion kvarstår annars och
”problemen” är endast överskyfflade från den ena nivån till den andra,
från lagstiftaren till serviceproducenten.
Generellt framför kommunstyrelsen också att den offentliga ekonomin i
landskapet Åland också annars bör ses som en helhet och inte som
två motpoler där det offentliga Åland sammantaget lever över sina
tillgångar och servicenivån bör ses över på alla plan.
Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes
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Kst: § 116
BESLUT:
Godkänns.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes
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VA-LAGSTIFTNING UTLÅTANDE GÄLLANDE ÄNDRING AV LAGSTIFTNING
BTN: § 83
Ålands landskapsregering begäran om utlåtande angående ändring av
VA-lagstiftningen med anledning av att styrgruppen för VA-samarbetet
och Ålands Vatten Ab har lämnat in en skrivelse med en stark önskan
om modernisering av den åländska VA-lagstiftningen. Konstateras att
Föglö kommun ingår VA-samarbetet med kommunteknikern som
representant i styrgruppen.
Bilaga 1, BTN: § 83/5.7.2021
Ålands landskapsregerings begäran om utlåtande
Kommunteknikerns förslag:
Föglö kommun står bakom den inlämnade skrivelsen till Ålands
landskapsregering gällande anhållan om VA-lagrevidering. Detta för att
erhålla en modern vattentjänstlag för landskapet Åland och som
tillmötesgår den kommunala VA-sektorns behov.
Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för vidare behandling.
Beslut:
Godkänns med tillägget att lagberedningen bör beakta möjligheten för
olika finansieringsmodeller gällande investeringar i spridda samhällen
och småskaliga system, för att motverka oskäliga kostnader för
abonnenterna.
__________
Kst: § 117
Kommundirektörens förslag:
Byggnads- och tekniska nämndens förslag till utlåtande omfattas.
BESLUT:
Godkänns.
Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes
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SVALLFÖRBUD/HASTIGHETSBEGRÄNSNING DEGERBY
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
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Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende
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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.
__________
Kst: § 118
Ålands landskapsregering har på basen av Föglö kommuns
framställan delgivit förslag till förändrade begränsningar för sjötrafik i
farled nr 2830.
Förslaget innebär svallförbud och hastighetsbegränsning om 12
km/timme i Färnholmssund fram till Sintingsudden, i Djupdalsfjärden
mellan Sintingsudden och Risörarna samt i farledsavsnittet söder om
Rövarören mellan Degerby och anslutningen till farled 2795 FlisöDegerby-Hässlö i väster.
Bilaga nr 1 § 118/07.09.2021.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen konstaterar att förslaget gällande svallförbuden
överensstämmer med Föglö kommuns anhållan, medan förslaget om
hastighetsbegränsning 12 km/timme INTE gör det, då ansökan
omfattade fortsatt samma hastighetsbegränsning som tidigare, dvs 22
km/timme. Kommunstyrelsen framför därför att förslaget bör korrigeras
till denna del.
Ytterligare en omständighet för detta är att ett beslut om 12 km/timme
skulle innebära att det är olika hastighetsbegränsningar i farvattnen
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Kst: § 118
kring Degerby då det är 22 km/timme i handelsfarleden Flisö –
Degerby - Hässlö (Traficom behörig myndighet i dessa farleder).
BESLUT:
Godkänns.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes
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DELGIVNING SKRIVELSER OCH BESLUT
Kst: § 119
Meddelas om följande ankomna skrivelser och beslut;
- kommundirektörens beslutsprotokoll
31.08.2021 § 76 ang. Kristine Rusinas uppsägning av sitt
arbetsavtal per 30.09.2021,
- kommunteknikerns beslutsprotokoll
23.08.2021 ang. 2 st beviljade avgiftsbefrielser för renhållningens
grundavgift samt 3 st reducerade avgifter,
- byggnadsinspektörens beslutsprotokoll
20.08.2021 ang. 1 st godkänd ritningsändring och 1 st
bygganmälan,
- protokoll fört vid kommundirektörsmöte på Kökar 30.08.2021,
- Ålands landskapsregerings brev 16.08.2021 nr 211 U2 ang.
ändringar i LF om barnomsorg och grundskola,
- Ålands landskapsregerings brev 25.08.2021 nr 2020 U2 ang.
utvärdering av digital kompetens i skolorna 2020,
- Ålands landskapsregerings brev 25.08.2021 nr 560 - 561 Rk1a
ang. lagstiftningsåtgärder gällande röstning via internet och
brevröstning inför lagtingsvalet 2023,
- Ålands landskapsregerings brev 27.08.2021 nr 147 S3 ang.
information gällande restriktioner som upphör från och med
27.08.2021,
- social- och hälsovårdsministeriets brev 18.08.2021 nr VN/500/2021
ang. statsunderstöd till Föglö kommun för kostnader för social- och
hälsovård orsakade av covid-19-epidemin under perioden 1.3 –
31.12.2020.
Delges följande kommitté- och övriga protokoll (som tillställs
kommunstyrelsen och fullmäktigepresidiet per mail);
-

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

arbetsgruppens för förnyande av lekplats vid daghemmet Myran
sammanträdesprotokoll nr 1 av den 31.08.2021,
agenda 2030-gruppens sammanträdesprotokoll nr 4/21 av den 31.08.2021,
kommitténs för rastplats Västersocken sammanträdesprotokoll nr 4 av den
02.09.2021.

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

KOMMUNSTYRELSEN -

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

119

07.09.2021
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Kst: § 119
Delges följande nämndsammanträdesprotokoll (inom parentes
kommunstyrelsens representant, protokollen kan läsas på kommunens
hemsida www.foglo.ax när de justerats);
- bildningsnämndens sammanträdesprotokoll nr 7/2021 av den 24.08.2021
-

(Rainer),
byggnads- och tekniska nämndens sammanträdesprotokoll nr 7/2021 av den
30.08.2021 (Stefan).

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

och

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

KOMMUNSTYRELSEN -

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

120

07.09.2021

16

SANDA SKOLA UPPSÄGNING AV ARRENDEKONTRAKT/HYRESAVTAL
Kst: § 120
Hyresgästen i Sanda f.d. skola avled under året. Huset står nu tomt
men dödsboet har inte sagt upp arrendeavtalet.
Enligt arrendeavtalet skall uppsägning göras senast inom september
månad för att gälla från årsskiftet, i annat fall löper avtalet ytterligare
ett år.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen säger upp arrendeavtalet för Sanda f.d. skola per
den 31.12.2021.
Byggnaden jämte uthus skall vara städad och tömd på
arrendatorernas lösegendom i god tid innan så att syn av fastigheten
kan göras av kommunteknikern och fastigheten bli tillgänglig för
kommunen.
BESLUT:
Godkänns.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ
§ nr
KOMMUNSTYRELSEN

110-120

Sammanträdesdatum

Sida

07.09.2021

17

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:
§ 110 och 114-118.

Annan grund för besvärsförbud, vilken
Ärenden som avser endast intern organisation och delgivningar.
Paragraferna
§ 111-113 och 119.
===================================================================
Anvisningar om rättelseyrkande
Envar kommunmedlem kan framställa om rättelse genom ett skriftligt rättelseyrkande beträffande följande
paragrafer:
§ 120.

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.
Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende
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