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Ort och tid
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ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
23.09.2014

KS § 210

KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET
FÖRSLAG:
Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.
BESLUT:
Enligt förslag

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

Sida
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ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
23.09.2014

KS § 211

Sida
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V AL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS

FÖRSLAG:
Till protokolljusterare väljs Christina Jansson och Teres Backman.
Protokolljustering tisdagen 23.9.2014 kl 22.00 i kommunkansliet.
BESLUT:
Enligt förslag

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
23.09.2014

KS § 212

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
FÖRSLAG:
Föredragningslistan godkänns.
BESLUT:
Enligt förslag

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

Sida
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ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
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Sammanträdesdatum
23.09.2014
KS § 213

UTLÅTANDE ÖVER ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV, WESTLING
Ålands landskapsregering inbegär Eckerö kommuns utlåtande över
Amanda och Andreas Westling ansökan om rätt att förvärva och besitta fast egendom. Utlåtandet bör vara landskapsregeringen tillhanda
senast 8.10.2014.
Ansökan gäller kv 1 tomt 2 RNr (43-403-5-42), Kyrkviken i Eckerö.
Tomtens storlek är 1048 m2 och har ingen andel i samfällda. Tomten
är på planerat område och gränsar inte till strand.
Westlings avsikt är att bostätta sig i Eckerö när huset är färdigbyggt.
KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen förordar med stöd
(2003:70) att jordförvävstillstånd beviljas.

av

landskapsförordning

BESLUT:
Enligt förslag

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
23.09.2014

KS § 214

Sida
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KÖP AV TELEFON
Kommundirektör Kennet Lundström har haft tjänstetelefon Nokia Lumia 820. Telefonen är anskaffad i februari 2013 och är då 19 månader.
Kommunens tjänstemän har tjänstetelefon och beskattningsvärde för
att använda telefonerna även privat är 20 €/månad.
Enligt bifogad beräkning på begagnade telefoners värde är nuvarande värdet på telefonen 45 euro.
En ny motsvarande telefon är enligt Expert t.ex. Nokia Lumia 635
(4G) eller Nokia Lumia 520 (3G). Trots att dessa telefoner har mindre
minneskapacitet är tekniken samma och det är möjligt att skaffa tilläggsminne.
Lundström erbjuder sig att köpa telefonen för 45 €. Sim-kort och telefonnummer kvarstår i kommunens ägo.
KD-FÖRSLAG
Kennet Lundström får köpa sin tidigare tjänstetelefon Nokia Lumia
820 för 45 €.
BESLUT:
Enligt förslag

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
23.09.2014

KS § 215
KS § 154
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SKOLANS HYRESHUS, ÅTGÄRDSFÖRSLAG
Eckerö kommunfullmäktige har 20.2.2014 beslutat bjuda ut skolans
hyreshus till försäljning med villkoret att skolnämnden ska ge ett utlåtande över förslaget att sälja hyreshuset.
Skolnämnden anser att tomten är av central betydelse för såväl skolan som kommunen. Tomten är viktig för framtida utvecklingsmöjligheter, exempelvis för- och eftermiddagsvården och/eller bibliotek.
Skolnämnden förordar inte försäljning av fastigheten.
Kommunstyrelsen har anlitat City Mäklaren Ab rfm för att bjuda ut
skolans hyreshus till försäljning. Vid anbudstidens utgång 20.5.2014
har inkommit två anbud på fastigheten.
Det högsta anbudet var på 60.000 euro och avgavs av Asko Repo
som företrädare för KomboÅland Ab och den andra anbudet var på
20.000 euro och avgavs av Johan Hilander som företrädare för Hilanders VVS Ab. Vid förfrågan angav Hilander att han inte önskade
delta i budgivning, varvid det högsta erhållna anbudet för aktuell fastighet är 60.000 euro. (bilaga 11)
Tidigare kostnadskalkyler för renovering har visat att det inte är ekonomiskt försvarbart att renovera byggnaden. Däremot kan frågan om
eventuell rivning aktualiseras. Kostnadskalkyl för rivning i bilaga (7).
KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen förordar för kommunfullmäktige ingen försäljning
av skolans hyreshus i detta skede. I sammanhanget beaktas skolnämndens utlåtande att tomten är viktig för framtida utvecklingsmöjligheter, exempelvis för- och eftermiddagsvården och/eller bibliotek.
Kommunstyrelsen önskar att ärendet remitteras för fortsatt beredning
och att eventuella framtida användningsmöjligheter för tomten undersöks.
BESLUT:
John Hilander anmälde jäv, kommunstyrelsen konstaterade jäv, och
Hilander avlägsnade sig från mötesrummet under ärendets behandling.
Kommunstyrelsen beslöt att anbuden förkastas och att skolans hyreshus bjuds ut pånytt till försäljning. I anbudsbegäran bör ingå att
kommunen önskar se en plan för användning av fastigheten och en
hållbar utvecklingsstrategi.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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KOMMUNSTYRELSE
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Sammanträdesdatum
23.09.2014
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BESLUT:
Ärendet antecknades för kännedom.

KS § 154
Hilander VVS Ab:s anbud på skolans hyreshus delgavs på mötet.
KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen förordar för kommunfullmäktige ingen försäljning
av skolans hyreshus i detta skede. I sammanhanget beaktas skolnämndens utlåtande att tomten är viktig för framtida utvecklingsmöjligheter, exempelvis för- och eftermiddagsvården och/eller bibliotek.
Kommunstyrelsen önskar att ärendet remitteras för fortsatt beredning
och att eventuella framtida användningsmöjligheter för tomten undersöks.
BESLUT:
John Hilander anmälde jäv, kommunstyrelsen konstaterade jäv, och
Hilander avlägsnade sig från mötesrummet under ärendets behandling.
Kommunstyrelsen beslöt att ärendet återremitteras för ny beredning.
Kommunstyrelsen beslöt att anbud på rivning av skolans hyreshus
begärs.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
KS § 171
Kommunstyrelsen beslöt 12.8.2014 § 154 att anbud på rivning av
skolans hyreshus begärs. Emmaus bygg- och möbelretur har kontaktats och delger innan mötet ifall de är intresserade av att ta bort skåp,
dörrar, vitvaror mm. De är inte intresserade av rivning av hela huset.
Emmaus meddelar då också tidpunkt för arbetet. Deponiavfall betalas
enligt vikt och därför torde anbud på rivning bli förmånligare efter att
Emmaus tagit bort en del material från huset.
Emmaus har givit följande anbud på demontering av inredning:
Emmaus Åland erbjuder sig att demontera inredning samt ta hand om
vitvaror från Eckerö kommuns radhus (skolans hyreshus) i Storby,
Eckerö. Kostnaden för detta 1.000 euro inkl. moms.
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
23.09.2014
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I anbudet ingår att demontera:
- köksinredningar (inte de som är platsbyggda)
- garderober (inte de som är platsbyggda)
- vissa innerdörrar
- ytterdörrar
- sanitetsporslin som är i bruksskick
- en del VVS-material såsom t.ex. blandare
- en del elmaterial såsom brytare och kontaker
- en del material från bastun såsom bastulavar och ev. bastuvirke
Därtill omhändertas en del av vitvarorna.
Anbudet förutsätter att den inredning och de vitvaror som fanns i lägenheten då besiktning utfördes den 20.8.2014 finns kvar och står till
Emmaus förfogande under hela den överenskomna demonteringsperioden.Arbetet utförs under en tidpunkt som överenskoms med Eckerö kommun.
KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen anlitar Emmaus för demontering enligt anbud. Anbudsbegäran på rivning av skolans hyreshus beaktar även Emmaus
demontering av inredning. Anbudsbegäran godkänns enligt bilaga.
BESLUT:
Kommundirektören begär totalentreprenad för rivning i vilken
Emmaus anbud inte beaktas. Anbud begärs av Schakten Ab, Karlssons gräv, Eklunds Åkeri och Häggbloms åkeri.
KS § 203
Anbud för rivning av skolans hyreshus inbegärts senast 5.9.2014
Följande anbud har inkommit inom utsatt tid:
Anbuden i bilaga till kallelsen.
Eklunds Åkeri
Totalpris: 44 400 exklusive moms
N.Häggbloms Åkeri
Totalpris 25.500 exklusive moms
KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att kommunfullmäktige besluter om försäljning eller rivning av skolans hyreshus.
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.
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John Hilander anmälde jäv, kommunstyrelsen konstaterade jäv, och
deltog inte i ärendets behandling.
BESLUT:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att kommunfullmäktige besluter om rivning av skolans hyreshus.
KF § 77
BESLUT:
Enligt förslag.
KS § 215

KD-FÖRSLAG:
Kommunstyrelsen överför ärendet till tekniska nämnden för verkställighet av kommunfullmäktiges beslut.
BESLUT:
Ärendet återremitteras

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
23.09.2014

KS § 216
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ARBETSGRUPP FÖR ÖVERSYN AV KOMMUNENS KÖK OCH STÄDNING, SLUTRAPPORT

Kommunfullmäktige beslöt 30.12.2013 att kommunstyrelsen tillsätter en
arbetsgrupp för översyn av kommunens kök och städning. Arbetsgruppens
uppgifter var att:
- Kontrollera arbetsmetoder och arbetsfördelning i köken
- Kontrollera och dokumentera tidsåtgången för arbetsuppgifterna i
köken
- Studera andra motsvarande kök och jämföra personalresurser och
kostnader
- Kontrollera och dokumentera städdimensioneringen och städning i
kommunens utrymmen
- Jämföra städdimensionering och kostnader för städning i motsvarande enheter i andra kommuner
- Undersöka om det finns alternativa sätt att utföra arbete på
- Rapportera och avge förbättringsförslag till kommunstyrelsen
- Arbetsgruppen har rätt att inkalla sakkunniga vid behov
- Arbetsgruppen bör också beakta Sanna Söderlunds motion om kvaliteten på maten och undersöka om det är ändamålsenligt att underordna kommunens städare under samma förvaltning
Arbetsgruppen består av Magnus Jansson (ordförande), Gunilla Holmberg,
Rolf Söderlund och Kennet Lundström (sekreterare). Arbetsgruppen har
haft 6 möten. (25.3, 10.4, 8.5, 16.6, 25.8 och 22.9). Arbetsgruppens rapport i bilaga till kallelsen.
Arbetsgruppen avger följande förslag till kommunstyrelsen:
- Städdimensioneringen uppdateras
- Extern hjälp anlitas för storstädning
- Gemensamma inköp
- Ledande städare utses för samordning och beställningar
- Dator anskaffas till Solgårdens kök
- Solgårdens och Skolans matlistor sätts ut på hemsidan
- Städare och kökspersonal anställs till kommunen och inte enbart till
en enhet
- Rutiner för arbetet på Solgården fastställs av enhetschef
- Rutiner utarbetas för hantering av disk på Solgården
- Diskmaskin anskaffas till Solgårdens pentry
- Personal och boende bör äta tillsammans på Solgården
- Måltiderna bör ordnas som naturaförmån (kökspersonalen och
vårdpersonal)
- Det bör finnas en ansvarig kock på Solgården
- Direktiv utarbetas för mellanmål, Skolan
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
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Matgrupp utses som har gemensamma möten där bl.a. matlistor
diskuteras
Nybakt bröd bör finnas på Solgården
Halvfabrikat ska undvikas, närproducerat och om möjligt ekologiskt
skall prioriteras
Riskbedömning och arbetsskydd kontrolleras och uppdateras
Utomstående handledare anlitas för att förbättra personalens trivsel
Virtuprojektet bör fortsätta
Menyn görs utförligare och sätts ut även på hemsidan
Kommunstyrelsen utvärderar förbättringsarbetet efter 6 månader
Boende på Solgården bör få påverka menyn
Anhöriga till boende på Solgården bör få möjliget att äta måltider där

KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen beslöt delge rapporten till social-, skol- och tekniska
nämnden samt centralkansliet. De återkommer till kommunstyrelsen
senast den 31.3.2015 med en redogörelse över vidtagna åtgärder och
förslag till åtgärder. Kommundirektören ansvarar för samordning av arbetet.
BESLUT:
Enligt förslag

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
23.09.2014

KS § 217
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ARBETSGRUPP FÖR ÖVERSYN AV KOMMUNENS KÖK OCH STÄDNING, BEGÄRAN OM
BEFRIELSE

Kommunfullmäktige beslöt 30.12.2013 att kommunstyrelsen tillsätter en
arbetsgrupp för översyn av kommunens kök och städning. Arbetsgruppens
uppgifter var att:
- Kontrollera arbetsmetoder och arbetsfördelning i köken
- Kontrollera och dokumentera tidsåtgången för arbetsuppgifterna i
köken
- Studera andra motsvarande kök och jämföra personalresurser och
kostnader
- Kontrollera och dokumentera städdimensioneringen och städning i
kommunens utrymmen
- Jämföra städdimensionering och kostnader för städning i motsvarande enheter i andra kommuner
- Undersöka om det finns alternativa sätt att utföra arbete på
- Rapportera och avge förbättringsförslag till kommunstyrelsen
- Arbetsgruppen har rätt att inkalla sakkunniga vid behov
- Arbetsgruppen bör också beakta Sanna Söderlunds motion om kvaliteten på maten och undersöka om det är ändamålsenligt att underordna kommunens städare under samma förvaltning
-

Arbetsgruppen består av Magnus Jansson (ordförande), Gunilla Holmberg, Rolf Söderlund och Kennet Lundström (sekreterare). Arbetsgruppen
har haft 6 möten. (25.3, 10.4, 8.5, 16.6, 25.8 och 22.9). Arbetsgruppens
rapport i bilaga till kallelsen.

Arbetsgruppen har ansökt om befrielse från sitt uppdrag.
KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen beviljar befrielse i enlighet med anhållan.
BESLUT:
Kommunstyrelsen konstaterade att arbetsgruppen har fullgjort sitt uppdrag fullt ut.
Kommunstyrelsen beslöt att inte ännu bevilja gruppen befrielse utan önskar att arbetsgruppen vid behov kan göra en återkoppling till utförda åtgärder samt vid behov
fungera som bollplank åt nämnder och bistå kommunstyrelsen vid uppföljning.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes
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ÅLANDS LANDSKAPSREGERING: BEGÄRAN OM UTLÅTANDE
Bilaga – ÅLR Begäran om utlåtande angående Kommunernas socialtjänst
Bilaga – Förslag till synpunkter inför kommunstyrelsens utlåtande angående Kommunernas socialtjänst
Ålands landskapsregering har sänt ut lagberedningens slutrapport
angående verkställande av Kommunernas socialtjänst samt på finansavdelningens förslag till finansiering av samma myndighet.
Landskapsregeringen emotser konstruktiva förslag och synpunkter på
förverkligande och finansering av Kommunernas socialtjänst med
hänsyn till förslagen i bilaga rapporter.
Utlåtandet ska vara landskapsregeringen tillhanda senast den 30
september 2014.
Socialnämndens ledamöter har fått slutrapporten per e-post och vanlig post.
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Socialchefen föreslår att socialnämnden diskuterar slutrapporten och
kommer med synpunkter som kan föras vidare till kommunstyrelsen.
Socialchefen presenterar på mötet förslag till synpunkter som socialnämnden kan avge inför kommunstyrelsens utlåtande angående
Kommunernas socialtjänst (bilaga).

SN § /2014

SOCIALNÄMNDENS BESLUT
Socialnämnden besluter enhälligt att återremittera ärendet.
Bilaga – Omarbetat utlåtande
Ett omarbetat förslag till utlåtande har bifogats kallelsen.
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG:
Socialchefen föreslår att socialnämnden besluter att förorda utlåtandet inför kommunstyrelsen.

KS § 218

SOCIALNÄMNDENS BESLUT:
Enligt förslag.
Ett omarbetat förslag till utlåtande har bifogats kallelsen.

KD-FÖRSLAG
Protokolljusterarnas signatur
Ordf.
Sekr.
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Kommunstyrelsen avger utlåtande enligt socialnämndens förslag.
BESLUT:
Enligt förslag
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ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE
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Sammanträdesdatum
23.09.2014
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ANMÄLNINGSÄRENDEN
Ekonomisk rapport
Landskapsregeringens beslut om Käringsundsvägen
Skolgruppen inkommer med rapport den 15.10.2014
KD-FÖRSLAG:
Antecknas för kännedom.
BESLUT:
Enligt förslag.
Landskapsregeringens beslut om Käringsundsvägen tas upp som ett
nytt ärende.
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Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 112 § KomL rättelseyrkande inte framställas, eller
kommunalbesvär anföras över beslutet.
Paragrafer: 210-213, 215-219
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § KomL kan framställas över beslutet.
Paragrafer:
Enligt 15 § FörvaltningsprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte
anföras över nedan nämnda beslut.
Paragrafer och grunderna för besvärsförbudet:

ANVISNING FÖR
RÄTTELSEYRKANDE
Myndighet till v ilken
rättelseyrkandet kan framställas
samt tid för yrkande av rättelse

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett
skriftligt rättelseyrkande. Myndigheten till vilken rättelse kan yrkas;
myndighetens adress och postadress:
Kommunstyrelsen i Eckerö
Södra Öv erbyv ägen 8
22270 Eckerö
Paragrafer: 214
Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delgivning av beslutet.

Rättelseyrkandets innehåll

Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på.
Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
23.09.2014

BESVÄRSANVISNING
Besv ärsmyndighet och
besv ärstid

Myndighet till v ilken besvär
kan anföras samt besv ärstid
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I nedan nämnda beslut kan ändring sökas genom besvär. Ändring i ett
beslut med anledning av rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär endast av den framställt rättelseyrkandet. Om beslutet ändras med anledning av rättelseyrkandet kan ändring i beslutet sökas
genom kommunalbesvär av part eller kommunmedlem. Ett beslut får
överklagas genom kommunalbesvär på den grunden att beslutet tillkommit i felaktig ordning, den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller om beslutet strider mot lag.
Besvärsmyndighet, adress och postadress
Ålands Förv altningsdomstol
PB 31
22101 Mariehamn
Kommunalbesvär, paragrafer:
Besvärstid 30 dagar
Förvaltningsbesvär, paragrafer:
Besvärstid dagar
Annan besvärsmyndighet, adress och postadress
Ålands landskapsstyrelse
Pb 60
22101 Mariehamn
Paragrafer:
Besvärstid 30 dagar
Besvärstiden börjar från delgivning av beslutet.

Besv ärskrift

I besvärsskriften skall uppges:
- ändringssökandes namn, yrke, boningsort och postadress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslutet
- motiveringar till att beslutet bör ändras
Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv, eller av
den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften
undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress
anges
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original
eller officiellt bestyrkt kopia och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas.

Inlämnande av

Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före be-
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Sammanträdesdatum
23.09.2014
besv ärshandlingarna

svärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post
eller genom bud, men i så fall på sändarens eget ansvar. Handlingarna
skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.

Tilläggsuppgifter

Fogas till protokollet
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