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Ärende:

§55 Konstatera sammanträdets laglighet
Kommunstyrelsen är beslutför då minst hälften av medlemmarna är närvarande.

KST:s
Beslut:

Sammanträdets laglighet konstaterades
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Ärende:

§56 Val av protokolljusterare
Protokollet justeras av två för gången utsedda protokolljusterare.
Förra protokollet justerades av Stefan Karlgren och Birgitta Rosenqvist.

KST:s
Beslut:

Till protokolljusterare valdes Carola Åkerberg och Tina Axén
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Ärende:

§57 Kommunkansliets öppethållning i juli
Sommaren 2007 var kansliet stängt 2 veckor i juli.

KD:s Förslag:

Hålla kansliet stängt i två veckor 14 – 25.07.2008.

KST:s
Beslut:

Enligt förslaget
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Ärende:

§58 Städtalko
Kommunen har ofta ordnat en byastäddag på talkobasis under våren.
Detta år föreslås att städdagen hålls i april.

KD:s
Förslag:

Hålla städdagen lördagen den 19.4.2008 enligt samma kutym som förra året.

KST:s
Beslut:

Enligt förslaget
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Ärende:

§59 Anhållan om utökning av vägbelysningen mot Vålnäsområdet
I en skrivelse daterad 26.02.2008 anhåller Hans Lindqvist om att kommunen skulle bygga ut vägbelysningen mot Vålnäsområdet med 4 belysningspunkter. (bilaga 1)
Motivering till ansökan:
- Området planeras för exploatering, som vid försäljning kräver utbyggd
ning.
- Ökad trivsel för barnens skolväg.

KD:s Förslag:
KST:s
Beslut:

vägbelys-

Realisera vägbelysningen i samband med eventuell utbyggnad av kommunaltekniken
till Vålnäs.
Enligt förslaget
Ifall väglaget önskar en snabbare utbyggnad av vägbelysningen, får väglaget skicka in
en skild ansökan, och i detta fall betalas ett talkobidrag på 200 /belysningspunkt mot
redovisade kostnader
Jean-Erik Mattsson anmälde jäv. Som ordförande fungerade Stefan Karlgren
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Ärende:

§60 Bidragsansökan för vägbelysningslampor – Roslax delägarlag
I en skrivelse daterad 18.03.2008 anhåller Roslax delägarlag om bidrag för uppförande
av 30 st vägbelysningslampor.
Belysningen skall dras så att den betjänar de fast bosatta i byn. det stora antalet lampor
förklaras av att bebyggelsen i Roslax är utbredd över ett stort område. (bilaga 2)
Kommunen har hittills stött byarnas driftskostnader för vägbelysningen upp till 15 belysningspunkter.
I KST §5/08 har kommunstyrelsen beslutit angående Björkö bys ansökan om utökandet
av byabelysningen från 8 belysningspunkter med 4 till 12 belysningspunkter enligt följande:
”Kommunstyrelsen beviljar ett talkobidrag på 200 / belysningspunkt mot redovisade
kostnader.”
I KST §3/08 beslöts angående Medelby, Västra Saverkeit, Kivimo och Björkö byars anhållan om kommunalt övertagande av vägbelysningen följande:
”Vägbelysningen inklusive drifts- och underhållskostnaderna övertas av kommunen
fr.o.m. 1.9.2008. Vid övertagandet noteras antalet belysningspunkter.”

KD:s Förslag:

Kommunstyrelsen beviljar ett talkobidrag på 200 / belysningspunkt för maximalt 15
belysningspunkter mot redovisade kostnader.
Kommunen föreslår åt Roslax by att vägbelysningen inklusive drifts- och underhållskostnaderna övertas av kommunen fr.o.m. 1.9.2008 lika som för Medelby, Västra Saverkeit, Kivimo och Björkö byar.

KST:s
Beslut:

Enligt förslaget
Edgar Sjövall anmälde jäv
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Ärende:

§61 Bidragsansökan till uppsammlingsplats för flisvirke – Roslax delägarlag
I en skrivelse daterad 17.03.2008 anhåller Roslax delägarlag om ett bidrag på 1 000
för uppgörande och förbättring av en upplagringsplats för flisvirke i Roslax, Storstrand.
(bilaga 3)
Motivering till ansökan: I storstrand har byborna redan börjat stapla upp travar med
energived som kommunen ska flisa, men nu har området konstaterats ha för dålig grund
och har gått sönder. Vägen behöver grusas för att bilarna ska kunna komma dit och
hämta virket.
Enda stället för bilarna att svänga är på planen i Storstrand vid uppsamlingsplatsen.
Med den anhållna summan torde man kunna förstärka områdets botten så att den håller
de tunga maskinernas marktryck.
I KST §225/07 beviljades Björkö delägarlag 500 i talkobidrag för förbättrande av väg till
ett uppsamlingsområde för flisvirke

KD:s Förslag:

Bevilja ett talkobidrag på 500 mot redovisade kostnader.

KST:s
Beslut:

Enligt förslaget
Edgar Sjövall anmälde jäv
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Ärende:

§62 Ansökan om bygglov – Houtskärs kommun
Houtskärs kommun ansöker om byggnadslov för uppförande av en värmecentral (24
2
m ) på fastigheten Skolbacka 5:0 i Träsk by. (bilaga 4)

KD:s Förslag:

Ansöka om byggnadslov för bygget ovan av byggnadsnämnden

KST:s
Beslut:

Enligt förslaget

PROTOKOLLJUSTERARNAS SIGNUM
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Ärende:

§63 Ansökan om undantagslov – Houtskärs kommun
Houtskärs kommun ansöker om undantagslov för uppförande av en biovärmecentral (24
2
2
m ) och en ekonomibyggnad (48 m ) på fastigheten Klemetsåker 2:47 i Näsby. (bilaga
5)
Orsaken till denna ansökan är, att kommunen år 2002 har låtit uppgöra en detaljplan
över området, men detaljplanen har synbarligen inte fått laga kraft. Sålunda är området i
fråga i oplanerat tillstånd.
Kommunen kommer att slutföra detaljplanen, men slutförandet av detaljplanen kommer
tidsmässigt inte att räcka för att kommunen skulle kunna förnya oljevärmningen med
miljövänlig flisförbränning före hösten 2008. Flisförbränningsanläggningen levereras i
juni, och markarbeten bör genomföras före leveransen.

KD:s Förslag:

Ansöka av miljöcentralen om undantagslov för ovannämnda byggen.

KST:s
Beslut:

Enligt förslaget

PROTOKOLLJUSTERARNAS SIGNUM
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Ärende:

§64 Ansökan om bygglov – Houtskärs kommun
Houtskärs kommun ansöker om byggnadslov för uppförande av en värmecentral (24
2
m ) på fastigheten Klemetsåker 2:47i Näsby. (bilaga 6)

KD:s Förslag:

Ansöka om byggnadslov för bygget ovan av byggnadsnämnden

KST:s
Beslut:

Enligt förslaget

PROTOKOLLJUSTERARNAS SIGNUM
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Fullmäktige
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Ärende:

§65 Ansökan om bygglov – Houtskärs kommun
Houtskärs kommun ansöker om byggnadslov för flyttning av befintlig ekonomibyggnad
2
(48 m ) på fastigheten Klemetsåker 2:47 i Näsby. (bilaga 7)

KD:s Förslag:

Ansöka om byggnadslov för bygget ovan av byggnadsnämnden

KST:s
Beslut:

Enligt förslaget
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Ärende:

§66 Ansökan om tjänstledighet och alterneringsledighet – Leila Biström
I en skrivelse daterad 17.03.2008 anhåller Leila Biström om tjänstledighet på grund av
studier från 1.5 – 11.8.2008.
I samma ansökan anhåller Leila Biström om alterneringsledighet från och med 22.9 –
31.12.2008. (bilaga 8)

KD:s Förslag:

Bevilja Leila Biström den ansökta tjänsteledigheten och alterneringsledigheten.

KST:s
Beslut:

Enligt förslaget

PROTOKOLLJUSTERARNAS SIGNUM
Nämnd

Styrelse

Fullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrker
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Ärende:

§67 Anhållan om förlängning av tjänstledighet – Tomas Mårtensson
Tidigare behandlats i KST §24/07 och §11/08
KST §24/07
Medels 7.1.2007 daterad skrivelse anhåller Tomas Mårtensson om oavlönad tjänstledighet från tjänsten som fastighetsskötare för tiden 1.4.2007-31.3.2008.
Som grund ger han att han vill investera mer tid i sin privata företagsverksamhet.
KD:S förslag: Bevilja tjänstledighet.
Lediganslå det fastighetsskötarvikariat 50% för Tomas Mårtenssons tjänstledighetsperiod.
KST:S beslut: Enligt förslaget
KST §11/08
I en skrivelse daterad 22.1.2008 anhåller Tomas Mårtensson om förlängning av sin
tjänstledighet t.o.m 30.11.2008. Den nuvarande tjänstledigheten upphör 31.3.2008 och
Tomas Mårtensson skulle återkomma till tjänst efter uttagen semester 30.04.2008.
KD:S förslag: Bordlägga anhållan
Kst:s beslut: Enligt förslaget
Fastighetsskötar-vikare 50% för Tomas Mårtensson har varit lediganslaget i Houtskärs Nytt 03/08. Sista ansökningsdatumet var per 18.03.08.
Inom utsatt tid inlämnades två ansökningar (Tobias Sjöberg och Lars-Erik Jansson).
Ansökningarna i bilaga 9.
Följande personer befullmäktigades göra anställningen: Jean-Erik Mattsson, Mikael
Grannas och Greger Brinkén.
De befullmäktigade beslöt anställa Lars-Erik Jansson till fastighetsskötar-vikarie 50%
t.o.m. 30.11.2008. Sålunda finns inga hinder för att bevilja Tomas Mårtensson förlängning i hans tjänsteledighet.

KD:s Förslag:

Bevilja Tomas Mårtensson förlängning av tjänsteledighet t.o.m. 30.11.2008

KST:s
Beslut:

Enligt förslaget

PROTOKOLLJUSTERARNAS SIGNUM
Nämnd

Styrelse

Fullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

25.03.2008
16

Ärende:

§68 Tillsättande av arbetsgrupp – Fridhems renovering
Åldringscentret Fridhem byggdes i slutet av 1980-talet och en tillbyggnad gjordes under
1990-talet.
I samband med tillbyggnaden gjordes en del omändringsarbeten men den gamla delen
blev i stort sätt orörd. Senare har yttertaket förnyats till en del. Idag finns behov av arbeten på själva byggnaden.
Främst gäller det kökets golv som måste förnyas då det har rört sig så att det är ojämnt.
Kökets inventarier har varit i bruk i snart 20 år. Trots vissa nyanskaffningar och maskinreparationer borde hela maskinuppsättningen förnyas.
För att förbättra brandskyddet borde ett sprinklersystem installeras. Utöver dessa större
arbeten borde väggar och tak målas. Därtill finns behov av mindre omdisponeringsarbeten.

KD:s Förslag:

För att utreda omfattningen av byggnadsarbetena, kostnaderna och senare verkställandet av kst godkända arbeten besluter kommunstyrelsen att tillsätta en projektarbetsgrupp med Bengt Backman som ordförande samt Jean-Erik Mattsson och Jim
Karlsson som medlemmar.
Till projektledare utses Jim Karlsson till vars uppgifter hör i offerten nämnda uppgifter i
punkterna 1-5. (se bilaga 10) Projketledaren rapporterar till projektarbetsgruppen och
bereder ärendena för projektarbetsgruppens möten och fungerar som dess sekreterare. Projektarbetsgruppen presenterar ett förslag till projektets omfattning och kostnader för kommunstyrelsen, som därefter ger projektarbetsgruppen fullmakt att inom
budgetens ramar förverkliga projektet.
Som byggnadskommitté fungerar projektarbetsgruppens medlemmar utökade med
föreståndare Annika Brunnsberg husmor Maria Dahlqvist och kosthållschef Soili
Svanström från Pargas.

KST:s
Beslut:

Enligt förslaget

PROTOKOLLJUSTERARNAS SIGNUM
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Ärende:

§69 Arbetsvärdering av lärarna i Träsk skola
En arbetsvärdering av lärarna skall göras inom år 2007.
I Pargas och Nagu har man gått in för att följa rekommendationerna som gjorts av
TSO-gruppen (Turun seudun opetustoimen foorumi).
Enligt rekommendationen tillämpas endast två kriterier för arbetets svårighetsgrad d.v.s.
ledarskap och specialkunnande.
I samband med arbetsvärderingen används en lokal justeringspott på 0,3%.
TSO-gruppens rapport i bilaga 11.
Houtskärs kommun har idag ingen lämplig organisation för en seriös evaluering av svårighetsgraden. För stunden pågår dock arbeten inom bildningsväsendet för att skapa en
enhetlig grundläggande utbildning inom Väståbolands stad fr.o.m. höstterminen 2008

KD:s Förslag:
KST:s
Beslut:

Följa rekommendationerna av TSO gruppen angående lärarnas arbetsvärdering fr.o.m.
1.8.2008
Enligt förslaget
Christer Friis anmälde jäv
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Ärende:

§70 Förändring av samgångsavtal
Organisationskommissionen föreslår genom beslut § 17 den 05.03.2008 att samgångsavtalet förändras så att kommunens namn blir Havskrona på svenska och Merikruunu
på finska.
Organisationskommissionen föreslår samtidigt att man i avtalet besluter välja Nagu
kommuns nuvarande kommunvapen till den nya stadens vapen. Även detta kräver en
ändring av samgångsavtalet i vilket skrivits att beslut om den nya stadens kommunvapen fattas av den nya stadens stadsfullmäktige på förslag av organisationskommissionen.
För en förändring av samgångsavtalet krävs att alla parter som ingått avtalet godkänner
förändringen. I praktiken betyder det att organisationskommissionens förslag måste
godkännas förutom i Houtskärs kommunfullmäktige även i Iniö, Korpo, Nagu och Pargas kommunfullmäktigen. Det samma gäller för en förändring av skrivningen gällande
kommunens vapen.
Ifall en namnändring omfattas i alla fullmäktigen skall organisationskommissionen ännu
formellt inhämta utlåtande om namnet från forskningscentralen för de inhemska språken.

KD:s Förslag:

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att Houtskärs kommun godkänner
den föreslagna förändringen i samgångsavtalet mellan de väståboländska kommunerna. Detta innebär att skrivningen: ”Kommunens namn är Väståboland-LänsiTurunmaa. Kommunen använder benämningen stad.”, i samgångsavtalet förändras
till:
”Kommunens namn är Havskrona på svenska och Merikruunu på finska. Kommunen
använder benämningen stad.”
I samgångsavtalet och dess bilagor förändras ytterligare alla skrivningar med Väståboland eller Länsi-Turunmaa skrivningar till Havskrona respektive Merikruunu.
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att Houtskärs kommun godkänner
organisationskommissionens förslag att den nya staden som sitt stadsvapen antar
Nagu kommuns nuvarande kommunvapen.
Detta innebär att skrivningen ”Kommunens fullmäktige besluter om ett nytt kommunvapen på förslag av organisationskommittén” i samgångsavtalet stryks och ersätts av
skrivningen:
"Staden Havskrona använder som sitt stadsvapen Nagu kommuns nuvarande kommunvapen."

KST:s
Beslut:

Enligt förslaget
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Ärende:

§71 Anmälningsärenden

1. Houtskärs invånarantal per 29.02.2008 var 628 personer. Det är en minskning med tre personer från januari månad. (bilaga 12)

2. Arbetslösheten för januari månad var 7,4 % (december 5,9%). Av de åbo-

ländska kommunerna har Korpo och Houtskär den högsta arbetslösheten. (bilaga 13)

3. En

förvaltningsmodell
för
Blankabiblioteken
efter
sammanslagningarna har i november 2007 utarbetats. (bilaga 14)

kommun-

4. Åbo förvaltningsdomstols beslut 20.2.2008; 08/0059/1; 02150/07/5141 –

Åbo förvaltningsdomstol har förkastat Ilkka Kivirantas ansökan om befrielse från
avfallsavgiften för 2007. (bilaga 15)

5. Kommunförbundets cirkulär 19.02.2008; 8/80/2008. I samband med kommun- och servicestrukturreformen har vissa frågor uppstått som har att göra
med arrangemang i övergångsskedet. Gällande lagstiftning och samkommunernas grundavtal innehåller inte till alla delar tillräckligt detaljerade bestämmelser om de här övergångsskedena. I cirkuläret behandlas:

aktuella ändringar i kommunindelningen
utarbetande av en första budget och ekonomiplan för en helt ny kommun eller en kommun som utvidgas
o granskning av förvaltningen och ekonomin när kommunindelningen ändras
o arrangemang i övergångsskedet i samband med upplösning av samkommuner
Kommunförbundets cirkulär i bilaga 16.
o
o

6. Finansministeriet, social- och hälsovårdsministeriet och undervisnings-

ministeriets respons 28.2.2008; VM007:02/2008. Statsrådet har gett respons
på kommunens genomförandeplan för kommun- och servicestrukturreformen.
Väståbolands genomförandeplan för den kommunala servicen har godkänts untan anmärkningar. Statsrådets respons i bilaga 17.

7. Fastighetsöverlåtelser

Nr:

Överlåtare

1

Isaksson Sune

Förvärvare

Laurikainen Raimo och Anita

PROTOKOLLJUSTERARNAS SIGNUM
Nämnd

Styrelse

Fullmäktige

Fastighet
Tallbacka 8:23
Medelby

Protokollet framlagt till påseende

Yta
2 000 m

Summa
2

1 500

Utdragets riktighet bestyrker
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Ärende:

§72 Ändringsansökan angående anslutning till kommunens avloppsnät – Skärgårdsboden.
Tidigare behandlats i KST §16/08
I en skrivelse daterad 14.1.2008 anhåller Rune Johansson för fastigheten Skoltomten i
Näsby om att få ansluta sig till kommunens avloppsnät.
KD:S förslag: Godkänna anhållan med villkoret att vattenanslutning görs samtidigt.
KST:S beslut: Enligt förslaget
I en skrivelse daterad 25.2.2008 anser fastighetsägare Rune Johansson att en vattenanslutning inte är aktuell. (bilaga 18)
År 2005 förorenades grundvattnet och Rune Johansson investerade ett vattenreningsverk för att lösa problemet. Reningsverket fungerar ypperligt och har vid provtagning
konstaterats avlägsna alla främande ämnen från grundvattnet.
Därför anser Rune Johansson att det med anledning av nuläget inte är motiverat att i
detta skede investera i en kommunal vattenanslutning.
Samtidigt bör konstateras att beslutet om att utvidga vatten- och avloppsnätet till brandstationen, vilket i förhållande till antalet anslutningar är en mycket dyr investering, sannolikt inte skulle ha blivit genomförd om inte grundvattnet förstörts med bensintillsatsämnen, där de största förekomsterna varit vid Skärgårdsbodens fastighet. Genomförda
undersökningar har visat att både Skärgårdsbodens och Houtskärsbodens markområden bör saneras. Grannarna har varit tvungna att ansluta sig till vattennätet pga försmutsade brunnar.

KD:s Förslag:

Inte godkänna Rune Johanssons ansökan om att inte behöva ta kommunal vattenanslutning

KST:s
Beslut:

Enligt förslaget

PROTOKOLLJUSTERARNAS SIGNUM
Nämnd

Styrelse

Fullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrker
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Ärende:

§73 Uppsägning av förtroendeuppdrag inom arbetarskyddet – Susanne
Lindholm
Tidigare behandlats i KST §32/07
Arbetarskyddets beslut 14.12.2006:
Personalförteckningslistan godkändes.
Till arbetarskyddskommissionen väljs 3 ordinarie och 2 suppleanter.
Blanketter över samtycke att ställa upp som kandidat i valet utskickas. Samtyckeblanketten bör inlämnas till kansliet till den 15.01.2007.
Sammanfatta information om vilka uppgifterna i valkommittén är.
Förhandsröstningen utförs den 22-23.01.2007, på kommunkansliet och den 24.01.2007
på enheterna.
Målsättningen skulle vara att åtminstone en kandidat ställer upp från varje enhet.
Endast en visade intresse som kandidat för val till arbetarskyddet.
På rekommendation av arbetarskyddsmyndigheterna föreslås arbetarskyddet organiseras enligt följande:
Arbetsgivarens representant
Arbetarskyddsfullmäktige

Mikael Grannas
Susanne Lindholm

Christer Friis tillfrågades och han anmälde sitt beredskap för uppdraget. Detta betyder
att arbetarskyddskommissionen kunde bestå av:
Arbetsgivarens representant
Arbetarskyddsfullmäktige
I vice fullmäktige

Mikael Grannas
Susanne Lindholm
Christer Friis

Här saknas dock ännu:

arbetarskyddschef
II vice fullmäktige
2 suppleanter

I en skrivelse daterad 15.02.2008 säger Susanne Lindholm upp sig från förtroendeuppdraget som arbetarskyddsfullmäktige. Som motivering till uppsägningen anser hon
att hon inte har getts förutsättningar för att kunna sköta uppgiften och att hon inte har
fått ta del av planeringen av verksamheten (se bilaga 19).
Arbetsskyddets organisering har förblivit bristfällig, pga att man i saknad av intressenter
inte har kunnat utse en arbetsskyddschef. Arbetsskyddschefens uppgift är att ansvara
för det operativa utvecklandet av arbetsskyddet.
Efter beslutet i juni 2007 att slå samman 5 kommuner till Väståbolands stad, har förvaltningens prioriteter riktats starkare till uppbyggandet av den nya kommunens verksamhet. Kommunsammanslagningen kommer även att ha en kraftig inverkan på hur
arbetsskyddet i framtiden organiseras.
KD:s Förslag:
KST:s
Beslut:

Godkänna uppsägelsen samt överlåta utvecklandet av arbetsskyddet till Väståbolands
stad.
Enligt förslaget

PROTOKOLLJUSTERARNAS SIGNUM
Nämnd

Styrelse

Fullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrker
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Ärende:

§74 Utveckling av Näsby gästhamn
Tidigare behandlat i KST §46/08
Houtskärs näringslivskommitté behandlade i sitt möte 19.2.08 Näsby gästhamn och dess
utvecklingsmöjligheter.
Näringslivskommittén konstaterade att Näsby gästhamn är liten och sliten och Houtskär
ligger efter den allmänna gästhamnsutvecklingen i skärgården. Gästhamnen har en stor
allmän betydelse för näringslivet i Näsby och Houtskär
Gästhamnens image idag är: lugn, småskalig, gemytlig med god service. Ifall gästhamnen utvecklas, anser näringslivskommittén att förbättringarna bör bygga på denna image.
Kommunen har i investeringsbudgeten 410.000 för perioden 2008-2010 för utvecklandet
av gästhamnen, av vilka 10.00 har reserverats för detta år för planering.
Näringslivskommitténs förslag:
1. Näringslivskommittén föreslår åt kommunstyrelsen att påbörja planeringen av gästhamnsförbättringar och att utnyttja de i investeringsbudgeten för 2008 reserverade
10.000 för detta ändamål.
2. Kommunstyrelsen utser en arbetsgrupp som ansvarar för planeringsfasen, vilket innehåller val av arkitektbyrå, genomföra planeringen för alternativa lösningar och
uppgörande av budgetkalkyler för lösningarna. Arbetsgruppens budget är 10.000 .
KD:s förslag: Enligt näringslivskommitténs förslag. Kommunstyrelsen utser lämpliga personer för arbetsgruppen.
KST:s beslut: Karl-Henrik Stuns befullmäktigas utreda markfrågor för olika alternativ för
gästhamnsutvecklande / restaurangbygge i Näsby inklusive därtillhörande markanvändning, såsom parkering.
Karl-Henrik Stuns har diskuterat med Houtskärs ungdomsförenings styrelseordförande
om arrendering av mark för gästhamnsutvecklande. Föreningen är intresserad att inleda
en dialog om ärendet.
En arbetsgrupp bör nu tillsättas för att gå igenom olika alternativ för gästhamnsutvecklandet med fullmakt att förhandla markarrendefrågor för alternativen med Houtskärs
ungdomsförening. I arbetsgruppen får gärna ingå en representant från ungdomsföreningen.

KD:s Förslag:
KST:s
Beslut:

Tillsätta en arbetsgrupp för planering av olika alternativ för gästhamnsutvecklandet
enligt befogenheterna ovan.
Utse följande personer till arbetsgruppen. Befogenheter enligt ovan. Ingen budget tillges ännu:
Karl-Henrik Stuns (ordförande och sammankallande), Christer Friis Therese Skaag
Begära Houtskärs ungdomsförening att utse en representant till arbetsgruppen.

PROTOKOLLJUSTERARNAS SIGNUM
Nämnd

Styrelse

Fullmäktige

Protokollet framlagt till påseende
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Ärende:

§75 Rättelseyrkandeanvisning

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt
91 § kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras
över beslutet i följande paragrafer:
56, 62-65, 71
Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. Rättelseyrkande tillställes kommunstyrelsen i Houtskär, 21760 Houtskär.
Rättelseyrkande kan framställas över besluten i följande paragrafer:
55, 57-61, 66-70, 72-74
Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.
Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall
undertecknas av den som framställer det.

PROTOKOLLJUSTERARNAS SIGNUM
Nämnd

Styrelse

Fullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

