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 KÖKARS KOMMUN  Protokoll möte nr 2  1 

 Organ  Mötesdatum 

 KOMMUNSTYRELSEN  22.03.2023 

 Mötestid  Plats 

 kl 15.00 - 16.50  Kommunkansliet 

 Närvarande ordinarie beslutande  Närvarande ersättare 

 x  Lotta Eriksson, ordförande  Robert Karlman 

 x  Kent Finneman vice ordförande  Åsa Gottberg-Jansson 

 x  Johanna Henriksson  Helen Fagerström 

 Olle Dahl  x  Peder Blomsterlund 

 x  Dominic Karlman  Henrik Sundberg 

 Övriga närvarande 

 Harry Holmström, ordförande KF  x  Gunnar Sundström, vice ordförande KF 

 x  Föredragande Niclas Karlsson, 
 kommundirektör 

 Underskrifter                                                   Kökar den 23.03.2023 

 Lotta Eriksson, Ordförande  Niclas Karlsson, Kommundirektör 

 Protokolljustering                                            Kökar den 23.03.2023 

 Kent Finneman  Peder Blomsterlund 

 Protokollet framläggs till påseende 23.03.2023 

 Intygas Niclas Karlsson, Kommundirektör 

 Justerandes sign.  Utdragsbestyrkande 



 KÖKARS KOMMUN  Protokoll möte nr 2  2 

 Organ  Mötesdatum 

 KOMMUNSTYRELSEN  22.03.2023 

 Föredragningslista 

 Ärende  Sida 

 § 17 Laglighet och beslutsförhet.  3 
 § 18 Val av två protokolljusterare och sekreterare.  3 
 § 19 Godkännande av föredragningslistan.  3 
 § 20 Kommunfullmäktiges protokoll från föregående möte.  4 
 § 21 Kommunstyrelsens protokoll från föregående möte.  4 
 § 22 Vidarebefordran av röstsedlar och protokoll.  4 
 § 23 Kommunikation av information inom kommunen.  5 
 § 24 Fråga från Oasen kf, gällande Hammarlands status inom kf.  5 
 § 25 Fyllnadsval, kommunens äldreråd.  5 
 § 26 Förvaltningsrätt Nordea  6 
 § 27 Motion från fullmäktige  6 
 § 28 Antal medlemmar i kommunfullmäktige 2024-2027  7 
 § 29 Medborgarinitiativ.  7 
 § 30 Fullmakt för uppgörande av offertförfrågan.  7 
 § 31 Ärenden till kännedom.  8 
 § 32 Nästa möte: På ordförandens kallelse.  8 
 § 33 Mötet avslutas.  8 

 Justerandes sign.  Utdragsbestyrkande 



 KÖKARS KOMMUN  Protokoll möte nr 2  3 

 Organ  Mötesdatum 

 KOMMUNSTYRELSEN  22.03.2023 

 § 17  Laglighet och beslutsförhet. 

 KomL §23, samt förvaltningsstadgan § 53. 

 Kallelse till kommunstyrelsens möten görs av ordförande eller, om denne är förhindrad vice 
 ordföranden. Kallelsen kan även sändas ut av kommundirektören på sammankallarens uppdrag. 

 Kallelsen till sammanträdet skall sändas till ledamöterna minst fyra dagar före sammanträdet, 
 kallelsedagen och mötesdagen medräknad. I kallelsen skall anges tidpunkt och plats för sammanträdet 
 samt vilka ärenden som skall behandlas (föredragningslista). Därutöver kan ärenden av brådskande 
 natur handläggas och avgöras under sammanträdet. 

 Kallelsen skall distribueras till ledamöterna, och till ersättare vid frånvaro av ordinarie ledamot, samt 
 till övriga personer som har närvarorätt eller närvaroplikt. Kallelsen distribueras på det sätt som 
 organet besluter. 

 Styrelsen är beslutför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. 

 KS beslut: Mötet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutsfört. 

 § 18  Val av två protokolljusterare och sekreterare. 

 KS beslut:  Till sekreterare valdes Niclas Karlsson.  Till protokolljusterare valdes Kent Finneman 
 och Peder Blomsterlund 

 § 19  Godkännande av föredragningslistan. 

 Nya inkomna ärenden som läggs till föredragningslistan; 

 §30  Fullmakt för uppgörande av offertförfrågan 

 KS beslut: Den nya föredragningslistan godkänns. 

 Justerandes sign.  Utdragsbestyrkande 



 KÖKARS KOMMUN  Protokoll möte nr 2  4 

 Organ  Mötesdatum 

 KOMMUNSTYRELSEN  22.03.2023 

 § 20  Kommunfullmäktiges protokoll från föregående möte. 

 Framföres eventuella anmärkningar i anledning av kommunfullmäktiges protokoll 22.02.2023. 

 KS beslut: Styrelsen konstaterar att fullmäktiges beslut från fullmäktiges möte den 22.02.2023 
 angående § 11-21, har vunnit laga kraft och får verkställas 

 § 21  Kommunstyrelsens protokoll från föregående möte. 

 Framföres eventuella anmärkningar i anledning av kommunstyrelsens protokoll 08.02.2023. 

 KS beslut: Styrelsen konstaterar att styrelsens beslut från styrelsens möte den 08.02.2023 
 angående § 1-16, har vunnit laga kraft och får verkställas 

 § 22  Vidarebefordran av röstsedlar och protokoll. 

 -  CVN § 19, Vidarebefordran av röstsedlarna och protokollen till valkretsnämnden. 
 15.03.2023 

 Centralvalnämnden har inkommit med en skrivelse till styrelsen gällande problemet med 
 valkretsnämndens beslut om hur transport av röstsedlar och protokoll skall arrangeras. 

 Centralvalnämnden föreslår inför styrelsen att en skrivelse skickas till valkretsnämnden, att de tar upp 
 ärendet på nytt för behandling av arrangemang hur transport från skärgården kommer till fasta Åland. 

 Bilaga 22 

 KD förslag  :  Styrelsen ger i uppdrag till kommundirektören  att författa en skrivelse enligt CVN 
 önskemål samt delge den till Landskapet Ålands valkretsnämnd. 

 KS beslut:  Styrelsen bifaller förslaget. 

 Justerandes sign.  Utdragsbestyrkande 



 KÖKARS KOMMUN  Protokoll möte nr 2  5 

 Organ  Mötesdatum 

 KOMMUNSTYRELSEN  22.03.2023 

 § 23  Kommunikation av information inom kommunen. 

 Tidigare har det funnits en intern kommunal sms-lista där kommunen har haft möjlighet att kontakta 
 kommunens bofasta i samband med olika störningar såsom elavbrott, inställda färjor, störning på 
 vatten eller avlopp eller liknande händelser. I samband med förra månadens störning på stamnätet för 
 vatten så aktualiserade sig frågan om snabb och enkel kommunikation. 

 KD förslag  :  Styrelsen ger i uppdrag till Madelene  Ahlgren-Fagerström att undersöka 
 möjligheten att smidigt ordna en enligt GDPR-lagen godkänt fungerande sms-lista för att snabbt 
 kunna kontakta kommuninvånare vid eventuella störningar eller andra akuta behov. 

 KS beslut: Styrelsen bifaller förslaget. 

 § 24  Fråga från Oasen kf, gällande Hammarlands status inom kf. 

 Förbundsstyrelsen för Oasen kf har den 7 februari genom Stefan Simonsen kontaktat 
 medlemskommunerna för Oasen kf gällande Hammarlands status inom nämnda kf. Stefan Simonsen 
 önskar att medlemskommunerna skall ta ställning till Hammarlands anhållan om återinträde. 

 Bilaga 24.1 och 24.2 

 KD förslag  :  Att styrelsen inför fullmäktige förordar  Hammarlands anhållan. 

 KS beslut: Styrelsen bifaller förslaget. 

 § 25  Fyllnadsval, kommunens äldreråd. 

 -  KS § 20, Instruktion för äldreråd i Kökars kommun. 08.02.2021 

 Bilaga 25 

 KD förslag  :  Styrelsen utser en ny ledamot i kommunens  äldreråd 

 KS beslut:  Styrelsen bordlägger ärendet och ber äldrerådet ge styrelsen förslag till ny ledamot. 

 Justerandes sign.  Utdragsbestyrkande 



 KÖKARS KOMMUN  Protokoll möte nr 2  6 

 Organ  Mötesdatum 

 KOMMUNSTYRELSEN  22.03.2023 

 § 26  Förvaltningsrätt Nordea 

 Nätbankens förvaltningsrätt gällande följande konton; 
 Nordea FI83 1630 3000 0175 82 
 Nordea FI42 1630 3500 0302 34. 

 Upphäver dispositionsrätten samt förvaltningsrätt för Johan Rothberg gällande nämnda konton och 
 Beviljar kommundirektör Niclas Karlsson förvaltningsrätt gällande nämnda konton. 

 KD förslag: Att kommunstyrelsen upphäver Johan Rothbergs dispositionsrätt och 
 förvaltningsrätt samt beviljar kommundirektör Niclas Karlsson förvaltningsrätt gällande 
 ovanstående konton. 

 KS beslut:  Styrelsen bifaller förslaget. 

 § 27  Motion från fullmäktige 

 En motion från fullmäktige inkom 22.02.2023 angående 2 ärenden som båda gäller hembygdsmuseet. 

 Bilaga 27 

 KD förslag: Att motionen utreds snarast, och kommundirektören återkommer till styrelsen med 
 en rapport angående motionens möjlighet att förverkliga. 

 KS beslut: Styrelsen ber kommundirektören också utreda eventuella kostnader för att 
 genomföra motionen. 

 Justerandes sign.  Utdragsbestyrkande 



 KÖKARS KOMMUN  Protokoll möte nr 2  7 

 Organ  Mötesdatum 

 KOMMUNSTYRELSEN  22.03.2023 

 § 28  Antal medlemmar i kommunfullmäktige 2024-2027 

 KomL § 38. Antal ledamöter 

 -  KS § 6 Antalet fullmäktigeledamöter för perioden 2019-2022. 25.02.2019 

 Enligt kommunallagen skall antalet fullmäktigeledamöter vara 11 i kommuner med högst 500 invånare 
 om inte fullmäktige före utgången av april månad under valåret besluter om lägre eller högre antal. 
 Antalet skall vara udda och får inte understiga nio. Landskapsstyrelsen skall underrättas om 
 ändringarna. För närvarande har fullmäktige nio ledamöter. 

 KD förslag: Att styrelsen inför fullmäktige föreslår bibehållet antal fullmäktigeledamöter som 
 till antalet är 9 st. 

 KS beslut:  Styrelsen bifaller förslaget inför fullmäktige. 

 § 29  Medborgarinitiativ. 

 -  KS § 171 Medborgarinitiativ. 16.11.2022 

 Ett medborgarinitiativ inkom den 03.11.2022 angående avseende Kökar kommuns miljöarbete/ 
 vattenvård. 

 Bilaga 29 

 KD förslag: Styrelsen informerar fullmäktige sitt svar gällande medborgarinitiativet som avser 
 Kökar kommuns miljöarbete/ vattenvård enligt bilaga 29 

 KS beslut: Styrelsen bifaller förslaget inför fullmäktige. 

 Justerandes sign.  Utdragsbestyrkande 



 KÖKARS KOMMUN  Protokoll möte nr 2  8 

 Organ  Mötesdatum 

 KOMMUNSTYRELSEN  22.03.2023 

 § 30  Fullmakt för uppgörande av offertförfrågan. 

 -  ÄON §7 Upphandling av mathållning. 23.02.2023 

 ÄO Beslut:  ÄO-nämnden ger ordförande Nina Grönroos-Friman,  omsorgschef Camilla Enberg samt 
 ansvarig kock Lise-Lott Karlman i uppdrag att utarbeta ett underlag för anbudsförfrågan / offert. 
 Kommundirektören bistår med vägledning. Underlaget presenteras och behandlas av ÄO-nämnden 
 före det framläggs för styrelsen. 

 KS beslut: Beviljande av fullmakt till styrelsensordförande Lotta Eriksson samt 
 kommundirektör Niclas Karlsson, att i styrelsen namn hantera ÄON underlag för 
 offertförfrågan. 

 § 31  Ärenden till kännedom. 

 - Begäran om utlåtande, -lagförslag om anpassad kommunal avfallshantering 
 - Partnership Network of Town project 
 - Visit Ålands styrelse 
 - Kommunens förvaltningsstadgan 
 - Kommunens hemsida 
 - Uppdatering och information angående ärenden hos förvaltningsdomstolen 
 - Bordlagda ärenden 
 - Information från representerade nämnder 

 § 32  Nästa möte: På ordförandens kallelse. 

 § 33  Mötet avslutas. 

 Mötet avslutades kl. 16.50 

 Justerandes sign.  Utdragsbestyrkande 



 KÖKARS KOMMUN  Protokoll möte nr 2  9 

 Organ  Mötesdatum 

 KOMMUNSTYRELSEN  22.03.2023 

 ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING 

 BESVÄRSFÖRBUD 

 Vad förbudet grundar 
 sig på 

 Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, 
 kan enligt §  kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller 
 kommunalbesvär anföras över beslutet: 

 Paragrafer § 24, 27, 28, 29 

 Enligt § 15 Förvaltningsprocesslagen/annan lagstiftning kan besvär inte 
 anföras över nämnda nedan beslut: § 18, 19, 20, 21, 32, 33 

 Ärenden som gäller endast intern organisation och delgivningar 
 Paragrafer och grund för besvärsförbudet: 22, 23, 25, 30, 31 

 ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE 
 Myndighet till vilken 
 rättelseyrkande kan 
 framställas, samt tid för 
 yrkande av rättelse 

 Den som är missnöjd med ovan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt 
 rättelseyrkande. Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett 
 beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av 
 beslutet (part) samt av kommunmedlemmar. 

 Myndighet hos vilken rättelse yrkas: 

 Kökar kommun 
 Kommunstyrelsen i Kökar 
 22730 Kökar 

 Paragrafer: § 17, 26 

 Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En 
 part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet 
 avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått 
 del av beslutet den dag protokollet lagts fram offentligt. I vartdera fallet 
 räknas inte framläggnings- eller delgivningsdagen i besvärstiden. 

 Rättelseyrkandets 
 innehåll  Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. 

 Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det. 

 Justerandes sign.  Utdragsbestyrkande 



 KÖKARS KOMMUN  Protokoll möte nr 2  10 

 Organ  Mötesdatum 

 KOMMUNSTYRELSEN  22.03.2023 

 KOMMUNALBESVÄR 
 Besvärsmyndighet och 
 besvärstid 

 I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. 
 Ändring i beslut med anledning rättelseyrkanden kan sökas genom 
 kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om 
 beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i 
 beslutet sökas genom kommunalbesvär också av en som är part eller 
 kommunmedlem. Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär på 
 den grunden att 
 1. beslutet tillkommit i felaktig ordning, 
 2. den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter 
 eller 
 3. beslutet annars strider mot lag. 

 Besvärsmyndighet är 
 Ålands förvaltningsdomstol 
 PB 31 
 22101 Mariehamn 

 Paragrafer: § 

 Besvärstid: 30 dagar från delfåendet av beslutet. 

 En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet 
 avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått 
 del av beslutet den dag protokollet lagts fram offentligt. 

 FÖRVALTNINGSBESVÄR 
 Besvärsmyndighet och 
 besvärstid 

 Besvärsmyndighet är 
 Ålands förvaltningsdomstol 
 PB 31 
 22101 Mariehamn 

 Paragrafer: § 

 Besvärstid: 30 dagar från delfåendet av beslutet. 

 BESVÄRSSKRIFT 
 Besvärsskrift 
 I besvärsskriften skall anges 

 -  ändringssökandes namn, yrke, boningsort och adress 
 -  vilket beslut som överklagas 
 -  vilka ändringar som yrkas i beslutet 
 -  motiveringar till att beslutet bör ändras 

 Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökande själv eller av den som författat skriften. Om endast den 
 som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också yrke, boningsort och postadress anges. 

 Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia, och intyg 
 om den dag från vilken besvärstiden skall räknas. 

 Inlämnande av besvärshandlingarna 
 Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna 
 kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall 
 lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut. Enligt lagen om domstolsavgifter 
 kan domstolen ta ut en avgift för inlämnande av besvär. Kontakta respektive domstol för mer information. 

 Justerandes sign.  Utdragsbestyrkande 
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                Bilaga 5 § 11  08/02/2021 

 

 

INSTRUKTION FÖR ÄLDRERÅDET I KÖKARS KOMMUN 

 

 § 1 Tillsättande och mandattid  

Enligt 31 a § (2020/11) kommunallag (1997:73) för landskapet Åland ska kommunstyrelsen tillsätta 
ett äldreråd. Medlemmarna i äldrerådet tillsätts för kommunstyrelsens mandatperiod. Närmare 
bestämmelser om äldrerådet och rådets uppgifter finns i äldrelagen (2020:9) för Åland.  

 

§ 2 Sammansättning  

Kommunstyrelsen i Kökars kommun utser medlemmar till äldrerådet bland intresserade 
kommunmedlemmar som hör till den äldre befolkningen. Med äldre befolkning avses personer som 
fyllt 65 innan mandatperiodens början. Till medlem kan också en anhörig till en äldre person väljas 
om det är ändamålsenligt för att äldrerådet allsidigt ska representera dem som brukar olika former 
av socialservice för äldre i kommunen. Medlemmar i äldrerådet ska ha permanent bosättningsort i 
kommunen. Äldrerådet har fem (5) medlemmar. Jämställdhetsaspekter beaktas. Medlemmar i 
äldrerådet tillsätts för kommunstyrelsens mandatperiod (2år). Kommunstyrelsen kan utse en 
representant, som har närvaro- och yttranderätt i äldrerådet. Kommunstyrelsens ordförande samt 
kommundirektören har närvaro- och yttranderätt. 

§ 3 Syfte  

Äldrerådet utgör ett kommunalt rådgivande organ. Rådet kan till skillnad från t ex kommunal nämnd 
inte fatta förvaltningsbeslut. Ett syfte med lagen är att förbättra den äldre befolkningens möjlighet 
att i kommunen påverka beredningen av beslut som rör den äldre befolkningens levnadsförhållanden 
samt utvecklandet av service som är viktig för målgruppen. För att detta mål ska nås inrättas 
lagstadgade äldreråd.  

Äldrerådets syfte är att: 

- Förstärka de äldres inflytande i samtliga samhällsfrågor som berör de äldre, 
- Vid behov fungera som rådgivande organ och avge utlåtanden i frågor som berör de äldre, 
- Verka föra att de äldres synpunkter beaktas i kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges 

planering av äldreomsorgen, 
- Upprätthålla kontakter md samhällsaktörer vars verksamheter har betydelse för de äldres 

livsbetingelser, 
- Påtala angelägna behov ur de äldres perspektiv senast inför den årliga budgeteringen i 

augusti, 
- Upprätthålla kontakter med den äldre befolkningen och vara lyhörd för de äldres behov och 

åsikter, 
- Föreslå aktiviteter som riktar sig till de äldre i kommunen 
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§ 4 Äldrerådets uppgifter  

Äldrerådets huvudsakliga uppgifter sammanhänger med planen för att stöda den äldre befolkningen 
som kommunen ska anta enligt 7 § (Plan för att stöda den äldre befolkningen) samt utvärderingen i 
enlighet med 8 § (Utvärdering, ges tillfälle att ge utlåtande), i enlighet med Äldrelag (2020:9) för 
Åland. Vid sidan av dessa uppgifter ska kommunen ge äldrerådet möjlighet att ge utlåtande i 
samband med annat beslutsfattande som påverkar den äldre befolkningens levnadsbetingelser.  

Äldrerådet ska ges möjlighet att delta i beredningen av ärenden som har betydelse för tjänster och 
service till den äldre befolkningen som kommunen tillhandahåller, men också ärenden som indirekt 
påverkar äldres välfärd, hälsa, delaktighet, livsmiljö, boende, rörlighet och möjlighet att klara sig själv 
tex. beredning och antagande av planer med stöd av plan- och bygglagen eller andra beslut som 
berör den fysiska miljön, idrotts- och kulturplaner vilka kan påverka äldres möjlighet att delta i olika 
fritidsverksamheter. 

Möjligheten att påverka beslutsfattande inkluderar även att kommunen kan begära in äldrerådets 
synpunkter i samband med att kommunen ger utlåtande till någon annan myndighet i ett ärende som 
är betydelsefullt för de äldre. Äldrerådet kan även ge utlåtande om andra myndigheters 
beslutsfattande som berör den äldre befolkningens livsvillkor.  

Äldrerådet kan även själva ta initiativ att starta ärenden och anhängiggöra dem i respektive 
kommuns beslutsorgan. Äldrerådet samarbetar med aktiva föreningar i kommunen som tillvaratar 
den äldrebefolkningens inressen.  

§ 5 Delaktighet och möjlighet att påverka 

 Kommunens organ ska höra och begära utlåtande från äldrerådet under planeringen av ärenden 
som är av betydelse för den äldre befolkningens välfärd, livsmiljö, boende, rörlighet eller möjligheter 
att klara de dagliga funktionerna eller med tanke på den service som den äldre befolkningen 
behöver. Hörandena och samtalen kan genomföras i form av traditionella utlåtanden eller 
sammanträffanden men därtill också genom att utnyttja elektroniska kanaler och sociala medier. 

 § 6 Verksamhetsförutsättningar  

Kommunen ska tillhandahålla äldrerådet med det som behövs för att det ska ha tillräckliga 
verksamhetsförutsättningar.  

§ 7 Mötesarvoden 

 Mötesarvoden betalas enligt gällande arvodesstadga enligt samma grunder som för kommittéer.  

§ 8 Sammanträden 

Äldrerådet håller sina sammanträden vid de tidpunkter och på de platser de beslutar, även 
elektroniska möten kan hållas. Ordförande eller, om denna är förhindrad, vice ordförande, kallar till 
sammanträde. I kallelsen ska anges tidpunkt och plats för sammanträdet samt vilka ärenden som ska 
behandlas (föredragningslista). 

 Kallelse ska distribueras till medlemmarna i äldrerådet och till övriga personer som har närvarorätt. 
Även andra förtroendevalda, tjänstemän eller utomstående kan kallas till sammanträde för att höras 
i visst ärende. Kallelsen ska sändas minst fyra (4) vardagar före sammanträdet, om inte organet 
beslutar annorlunda. Protokollet justeras på det sätt organet beslutar. Protokollet ska efter justering 
hållas offentligt framlagt på kommunernas webbplatser. 
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 § 9 Ordförande, vice ordförande och sekreterare  

Äldrerådet utser bland rådets medlemmar en ordförande och en vice ordförande på sitt första möte 
för mandatperioden. Protokollet uppgörs av sekreteraren under ledning av ordförande. Protokollet 
ska undertecknas av ordförande och sekreterare. Sekreterarens uppgift är, förutom att vara 
sekreterare vid mötena, att bereda ärenden som kommer till äldrerådet. Sekreteraruppdraget i 
äldrerådet handhas av en tjänsteman eller befattningshavare som kommunstyrelsen utser.  

§ 10 Fastställande av stadga  

Kommunstyrelsen fastställer verksamhetsstadgan och besluter om ändringar i den. 

 § 11 Ikraftträdande 

 Denna verksamhetsstadga träder i kraft 1.4.2021. Omfattats av omsorgsnämnden §11 /08.02.2021 
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MOTION  
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SVAR MOTION  

 




