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Rainer Juslin

Niklas Eriksson

Protokolljustering
Ort och tid

protokollförare

Föglö, 06.10.2021

Andreas Henriksson
Protokollet framlagt till
påseende. Plats och tid

Kommungården i Föglö, 06.10.2021

Intygar

Niklas Eriksson
Kommundirektör

Utdragets riktighet bestyrkes
Ort och tid

Underskrift

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESKALLELSE

Organ

KOMMUNSTYRELSEN

Utfärdad den

Sida

30.09.2021

2

Sammanträdestid

Tisdag 5 oktober 2021 kl. 16.15.

Sammanträdesplats

Kommungården i Föglö.

Ärendets nr

Ärende

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

§ 121
§ 122
§ 123
§ 124
§ 125
§ 126
§ 127
§ 128
§ 129
§ 130
§ 131
§ 132
§ 133

LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
Godkännande och komplettering av föredragningslistan
PROTOKOLL Kst protokoll 07.09.2021
ÅLANDS KOMMUNFÖRBUND Utlåtande över budgetförslag 2022
KOMMUNINDELNINGSUTREDNING LR:s förfrågan
KOLLEKTIVTRAFIK Anta anbud
TULLUDDEN Fastställa hyra för 2022
FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDEN Kompletteringsval (K.Rusina)
DELGIVNING Skrivelser och beslut
RASTPLATS VÄSTERSOCKEN Behandlas slutrapport
SKÄRGÅRDSKOMMUNMÖTE på Brändö
MORSDAGSUTMÄRKELSETECKEN 2022 Förslag

--------------Protokollet justeras och framläggs till allmänt påseende i
kommungården onsdag 6 oktober 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 30 september 2021
Föglö 30 september 2021
Intygar

Niklas Eriksson
Kommundirektör

FÖGLÖ KOMMUN
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Organ
§ nr

KOMMUNSTYRELSEN

121-122

Sammanträdesdatum

Sida

05.10.2021

3

LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
Kst: § 121
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: § 122
BESLUT:
Till protokolljusterare utses Andreas Henriksson med Beatrice Sjöberg
som ersättare.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ
§ nr
KOMMUNSTYRELSEN

123-124

Sammanträdesdatum

Sida

05.10.2021
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GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
Kst: § 123
BESLUT:
Föredragningslistan godkänns utan förändringar.
__________

PROTOKOLL KST PROTOKOLL 07.09.2021
Kst: § 124
Framföres eventuella anmärkningar i anledning av kommunstyrelsens
protokoll 07.09.2021.
BESLUT:
Protokollet föranleder inga anmärkningar.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

KOMMUNSTYRELSEN

§ nr

Sammanträdesdatum

125

05.10.2021

Sida
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ÅLANDS KOMMUNFÖRBUND UTLÅTANDE ÖVER BUDGETFÖRSLAG 2022
Kst: § 125
Förbundsstyrelsen för Ålands kommunförbund har uppgjort förslag till
budget för Ålands kommunförbund för år 2022.
I enlighet med 26 § Ålands kommunförbunds grundavtal har
medlemskommunerna möjlighet att ge sin syn på utveckling av
kommunförbundets
verksamhet
innan
förbundsstyrelsens
slutbehandling av förslaget. Innan budgetförslaget behandlas av
förbundsstämman (inom november) har kommunerna också möjlighet
att närmare ge direktiv angående förslaget till budget.
Budgeten i stort följer tidigare års budgeter utan några egentliga
förändringar i o m de begränsade personella resurserna. Budgeten har
uträknats utgående från antagande om att volymen i verksamheten
2022 motsvarar volymen under 2021. Lönekostnaderna uppskattas
öka med 1,5 % och kommunandelarna uppskattas öka med ca 2,4 %
jämfört med 2021.
Huvudtyngdpunkt i förbundets verksamhet är fortsättningsvis att vara
de åländska kommunernas intresseorganisation, bl a i samband med
stora reformer som är på gång och berör den kommunala sektorn.
I budgetförslaget föreslås ett fortsatt arbete med att utreda
möjligheterna att grunda ett kommunalt servicebolag som kunde sköta
funktioner för kommunernas räkning enligt modell från de servicebolag
som existerar på flera håll i fastlandet. För sådana administrativa
uppgifter som inte kräver någon demokratisk samarbetsplattform
kunde ett samägt bolag vara en smidig lösning på samarbetsbehov där
enskild kommuns resurser är otillräckliga. Arbetet har inletts under
2021.
De preliminära andelarna för Föglö kommun uppgår till följande belopp
enligt det preliminära utkastet till budget (inom parentes budget 2021);
ÅKF
KAD

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

4.686,- (4.640,-)
1.272,- (1.250,-)

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes
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Kst: § 125
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen omfattar det preliminära budgetförslaget för Ålands
kommunförbund för år 2022.
Verksamheten fungerar bra, men kommunstyrelsen anser det viktigt
att Ålands kommunförbund tillförsäkras tillräckliga resurser för att
tillvarata och bevaka de åländska kommunernas intressen samt
möjligheterna att tillhandhålla sakkunskap och arbeta med
gemensamma frågor, modellförslag av olika typer av dokument mm.
BESLUT:
Godkänns.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

KOMMUNSTYRELSEN

§ nr

Sammanträdesdatum

126

05.10.2021

Sida
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KOMMUNINDELNINGSUTREDNING LANDSKAPSREGERINGENS FÖRFRÅGAN
Kst: § 126
Med brev 19.08.2021 nr 542 Rk1a tillskriver Ålands landskapsregering
Föglö kommun för att klarlägga kommunfullmäktiges inställning till
deltagande i en kommunindelningsutredning som syftar till att
framlägga förslag till ändring av den nuvarande kommunindelningen.
Landskapsregeringen har också tillskrivit kommunerna i Sottunga,
Kökar, Kumlinge, Lumparland och Lemland.
En särskild kommunindelningsutredning kan genomföras på initiativ av
landskapsregeringen, på framställning av en kommun eller om minst
20 % av de röstberättigade invånarna i en kommun gör en
framställning om detta. Efter att ha hört de berörda kommunerna
tillsätter landskapsregeringen en eller flera kommunindelningsutredare.
Bakgrund;
* den 3 december 2020 mottog landskapsregeringen Lumparlands
kommuns anhållan om inledandet av en kommunindelningsutredning,
* den 19 februari 2021 mottog landskapsregeringen Sottunga
kommuns anhållan om inledandet av en kommunindelningsutredning,
* den 18 juni 2021 mottog landskapsregeringen Kumlinge kommuns
begäran om att ingå i en sådan kommunindelningsprocess som
efterföljer
Sottunga
kommuns
begäran
om
kommunindelningsutredning.
Landskapsregeringen önskar med anledning av det ovanstående
klarlägga hur kommunfullmäktige i Föglö ställer sig till att bli föremål i
en kommunindelningsutredning som syftar till att framlägga förslag till
ändring av den nuvarande kommunindelningen; 1) dels i förhållande till
möjligheterna för samgång med Sottunga kommun 2) dels i
förhållande till möjligheterna för samgång i en större kommunal enhet
som inkluderar flera nuvarande kommuner. Om även andra synpunkter
önskas framföras välkomnas också dessa.
Inledningsvis konstateras att Föglö kommun (liksom Kökar och
Lemlands
kommuner)
inte
anhållit
om
någon
kommunindelningsutredning utan det är uttryckligen i detta
sammanhang en fråga om Föglö får inkluderas i en utredning utan att

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes
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Kst: § 126
själva ha anhållit om en sådan. Det är således inte fråga om en
önskan eller ett ställningstagande för en kommunsamgång.
Föglö kommuns inställning har tidigare varit att man deltar i
utredningar men inte själv aktivt arbetar för något samgående med
annan kommun utan följer huvudspåret som självständig kommun,
men är öppen för att diskutera förfrågningar som inkommer från andra.
Kommunens inställning/linje har hela tiden också varit att man inte
ingår någon samgång som gör det sämre för Föglöborna jämfört med
dagsläget.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige, att Föglö kommun
besvarar landskapsregeringens förfrågan med att ställa sig positiva till
att kunna inkluderas i efterfrågade kommunindelningsutredningar.
Kommunen betonar dock att man inte förbinder sig till någon viss
kommunindelning, kommunen har inte anhållit om någon
kommunindelningsutredning,
och
att
det
inte
är
något
ställningstagande för önskan om samgång utan uttryckligen att man
kan inkluderas i en utredning. I första hand aktuellt för Föglö är förstås
grannkommunerna i olika riktningar.
Kommunens inställning/linje är liksom tidigare att man inte är
intresserade av samgångar som gör det sämre för Föglöborna jämfört
med dagsläget.
BESLUT:
Godkänns.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes
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KOLLEKTIVTRAFIK ANTA ANBUD
Kst: § 127
Behandlas inlämnade anbud för den lokala kollektivtrafiken för åren
2022-2023 med option för ytterligare ett år. Enligt anbudsförfrågan
ordnas kollektivtrafiken enligt gällande turlista med förbehåll för
ändringar beroende på eventuella justeringar i Föglölinjens turlista.
Anbudstiden löpte ut den 28.09.2021 kl. 15.00.
Inom utsatt tid har 1 st anbud inlämnats.
Kommundirektörens förslag:
Anbud inlämnat av Dan Eriksson antas till offererat pris 1,55 euro/km
exkl.moms (1,70 € inkl.moms.).
Avtalet gäller för tiden 1.1.2022 – 31.12.2023 med option för ytterligare
ett år (2024). Kollektivtrafiken ordnas enligt gällande turlista med
förbehåll för ändringar beroende på eventuella justeringar i
Föglölinjens turlista.
BESLUT:
Godkänns.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes
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TULLUDDEN FASTSTÄLLA HYRA FÖR 2022
Kst: § 128
Fastställes hyran för Degerby tullkammare (Tulludden i Degerby), inkl.
därpå
befintliga
byggnader,
hyresgäst
Tullverkets
Semesterstödsstiftelse r.f. Det s.k. Tullhusets yta är totalt 549 m2.
Enligt hyresavtalet (som gäller för tiden 1.11.2021 t.o.m. 31.10.2022)
granskas hyran årligen i samband med kommunens budgetbehandling
för påföljande år och meddelas hyresgästen senast inom oktober
månad.
Hyran enligt gällande avtal är 990 €/månad.
Medels hyresuträkning baserad på byggnads- och tekniska nämndens
budgetförslag för 2022 är nuvarande hyresnivå tillfyllest och ingen
hyresjustering sålunda nödvändig. 2019-2020 genomfördes en
takrenovering på huvudbyggnaden i enlighet med budget. Inga större
åtgärder är planerade för 2022.
En eventuell installation av vatten och avlopp samt värme i hela huset
skulle påverka budgeten med ca 640 €/månad.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen konstaterar att ingen hyreshöjning är erforderlig
varför hyran 2022 förblir oförändrad 990 €/månad.
BESLUT:
Godkänns.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes
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Sida
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FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDEN KOMPLETTERINGSVAL
Kst: § 129
Kristine Rusina, personlig ersättare till Erik Fellman i fritids- och
kulturnämnden, har flyttat från kommunen. Därmed har hennes
valbarhet upphört.
Kommundirektörens förslag:
Antecknas till kännedom att Kristine Rusina flyttat från kommunen
varvid hennes valbarhet som ersättare i fritids- och kulturnämnden
upphört.
Kommunstyrelsen förelägger ärendet kommunfullmäktige med förslag
till ny suppleant i fritids- och kulturnämnden (personlig ersättare för
Erik Fellman). Valet gäller för återstoden av mandatperioden 2020 –
2023.
BESLUT:
Godkänns.
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att Mikaela Englund
utses till ny suppleant i fritids- och kulturnämnden för mandatperioden
2020-2023 (personlig ersättare för Erik Fellman).
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes
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§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

130

05.10.2021
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DELGIVNING SKRIVELSER OCH BESLUT
Kst: § 130
Meddelas om följande ankomna skrivelser och beslut;
- kommundirektörens beslutsprotokoll
03.09.2021 § 78 ang. tillsättande av arbetsavtal som löneräknare
fr o m 01.10.2021 (Samira Kemper),
13.09.2021 § 80 slutredovisning för totalrenovering av 2 st lägenheter vid Annagårdens pensionärsbostäder (45.258 euro),
13.09.2021 § 81 slutredovisning för lägenhetsrenovering vid
kommunens radhus (38.259 euro),
13.09.2021 § 82 slutredovisning för fasadmålning av daghemmet
Myran (13.640 euro),
13.09.2021 § 83 slutredovisning för förnyande av tak vid Teckis
källare (30.888 euro),
17.09.2021 § 89 slutredovisning för tillbyggnad av vattenverket
(142.029 euro),
- kommunteknikerns beslutsprotokoll
22.09.2021 ang. fastighetsskötselns arbetsledning under
kommunteknikerns semester sommaren 2021,
23.09.2021 ang. avgiftsbefrielse från renhållningens grundavgift,
- äldreomsorgschefens beslutsprotokoll under tiden 4.8 – 15.9.2021
(§ 45-50) ang. 1 st uppsägning av lägenhet, 2 st antagande av
hyresgäster, 1 st trygghetstelefon, 1 st vikarierande kock för tiden
27.09.2021 – 30.09.2022 (Rawang Khwannak) och 1 st
tidsbestämt utökad arbetstid för en nattpersonal (för tiden
20.09.2021 – 05.02.2024) då en annan har nedsatt arbetstid
(partiell pension),
- förbundsstyrelsens
för
Ålands
kommunförbund
sammanträdesprotokoll nr 5/2021 av den 14.09.2021,
- Ålands landskapsregerings brev 01.09.2021 nr 14 Rk1c gällande
kommunernas ersättning för kostnader vid integration (FFS
1386/2010),
- Hammarlands kommuns brev 07.09.2021 gällande försäljning av
maximalt sex st andelar i Oasen (anbudsbegäran),
- ÅSUB:s statistikmeddelande nr 2021:8 ang. arbetslöshetssituationen i augusti 2021,
- ÅSUB:s statistikmeddelande 15.09.2021 nr 2021:3 ang. prisindex
för den kommunala basservicen på Åland 2021,

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

KOMMUNSTYRELSEN -

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

130

05.10.2021

13

Kst: § 130
-

ÅSUB:s
statistik
2021:4
ang.
kommunernas
kommunalförbundens ekonomi och verksamhet 2020.

och

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

daghemsdirektionens sammanträdesprotokoll nr 3/21 av den 14.09.2021,
arbetsgruppens för förnyande av lekplats vid daghemmet Myran
sammanträdesprotokoll nr 2 av den 16.09.2021,
kommitténs för rastplats Västersocken sammanträdesprotokoll nr 5 av den
23.09.2021.

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

-

trafikkommitténs sammanträdesprotokoll nr 1/2021 av den 06.09.2021 och 2/2021
av den 30.09.2021,
fritids- och kulturnämndens sammanträdesprotokoll nr 3/2021 av den 08.09.2021
(Beatrice),
byggnads- och tekniska nämndens sammanträdesprotokoll nr 8/2021 av den
27.09.2021 (Stefan),
bildningsnämndens sammanträdesprotokoll nr 8/2021 av den 28.09.2021
(Rainer).

Kommunstyrelserepresentanterna redogör därtill för följande;
Niklas Eriksson
- KST:s budgetseminarium den 10.09.2021,
- Ålands kommunförbunds seminarium 30.09.2021 ang. äldreomsorgens framtid,
- Ålands ungdomsförbunds stormöte 04.10.2021 (med bland annat
Ålands kommundirektörer) gällande ungdomsföreningarnas framtid.
Gun-Britt Gullbrandsson
- Föreningen Nordens 50-årsjubileumsfest den 16.09.2021.
Kommundirektörens förslag:
Skrivelserna, besluten och protokollen antecknas kommunstyrelsen till
kännedom.
Kommunstyrelsen
konstaterar
huruvida
nämndernas
kommittéernas m.fl. beslut varit lagliga och ändamålsenliga.
Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes
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Kst: § 130
BESLUT:
Godkänns.
Besluten konstateras vara lagliga och ändamålsenliga.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes
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§ nr
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RASTPLATS VÄSTERSOCKEN BEHANDLAS SLUTRAPPORT
Kst: § 131
Den av kommunstyrelsen 09.02.2021 § 29 tillsatta arbetsgruppen för
att utreda en allmän plats på Västersocken har den 29.09.2021 avgivit
sin slutrapport med förslag om att en allmän rastplats uppförs vid
Bråttö vik.
Hänv.: slutrapport.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen
* antecknar sig slutrapporten till kännedom
* beslutar gå vidare med projektet i föreslagen form och budget under
förutsättning
att
den
tilltänkta
arrendegivaren
godkänner
arrendekontrakt för platsen
* upptar anslag i budgeten 2022 för projektet
Arbetsgruppen ges i uppdrag att fortsätta som byggnadskommitté för
projektets förverkligande. För projektet söks Leader-finansiering i
enlighet med slutrapporten.
BESLUT:
Godkänns.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes
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SKÄRGÅRDSKOMMUNMÖTE PÅ BRÄNDÖ
Kst: § 132
Brändö kommun inbjuder till skärgårdskommunmöte på Brändö
torsdagen den 28 oktober.
Kommunerna ombeds inlämna förslag till ärenden som skall tas upp
vid mötet.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen diskuterar ärenden man önskar ta upp samt
anmäler sitt ev. deltagande.
BESLUT:
Kommunstyrelsen framför följande ärenden;
 Skicket på landskapets vägar i skärgården
Eventuella övriga ärenden och anmälningar till deltagande kan göras
fram t.o.m. 20 oktober.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

KOMMUNSTYRELSEN

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

133

05.10.2021

17

MORSDAGSUTMÄRKELSETECKEN 2022 FÖRSLAG
Kst: § 133
Med brev 24.09.2021 nr 24 21 L 10 inbegär landshövdingen på Åland
förslag på kandidater för mottagande av morsdagsutmärkelsetecken
2022. Morsdagsutmärkelsetecknet överräcks på morsdagen vid en
morsdagsfest i Helsingfors.
Grunderna för att bevilja utmärkelsetecknet är meriter som
exemplariska fostrare av barn och ungdomar, främjande av familjeliv
och föräldraskap samt även en allmän omtanke och omsorg om andra.
Kandidaternas undre åldersgräns är 40 år. Målsättningen är att de
mödrar som belönas representerar så olika slags grupper som möjligt.
De som har fostran som yrke kan dock inte beaktas när det gäller
ansökan om morsdagsutmärkelsetecken. Barnens antal är inte av
avgörande betydelse. Förutom biologiska mödrar kan även adoptivoch fostermödrar föreslås. Verksamhet inom barnskydds- och
familjeorganisationer,
ungdomsoch
idrottsorganisationer,
skolnämnder samt föräldraföreningar beaktas.
Förslag skall vara Statens ämbetsverk på Åland (landshövdingen)
tillhanda senast 12.11.2021.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsemedlemmarna funderar i förväg hemmavid igenom
möjliga kandidater för utmärkelsetecknet.
BESLUT:
Kommunstyrelsen
utmärkelsen.

beslutar

enhälligt

framföra

en

person

__________
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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:
§ 121, 125-126, 129 och 133.

Annan grund för besvärsförbud, vilken
Ärenden som avser endast intern organisation och delgivningar.
Paragraferna
§ 122-124, 130 och 132.
===================================================================
Anvisningar om rättelseyrkande
Envar kommunmedlem kan framställa om rättelse genom ett skriftligt rättelseyrkande beträffande följande
paragrafer:
§ 127-128 och 131.

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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