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https://www.hammarland.ax/kommunen/protokoll/aldreomsorgsnamnd den 04.10.2021.  
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____________________ ____________________  __________________________________________  

Äldreomsorgsnämnden      29.09.2021      83-85 

ÄoN 83 §:  Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet 

 

ÄoN 83 §: BESLUT: 

 

 Ordföranden konstaterade att sammanträdet är lagligt sammankallat och med hänsyn 

till antalet närvarande ledamöter beslutfört. 

______________ 

 

 

ÄoN 84 §:  Protokolljustering 

 

 Äldreomsorgs- och barnomsorgsledares förslag: 

 

Äldreomsorgsnämnden utser Eija Lagerberg och Josefin Cleve-Andersson till 

protokolljusterare. Protokolljustering äger rum onsdagen den 29.09.2021 i 

kommungården efter sammanträdets avslutande. 

 

ÄoN 84 §: BESLUT: 

 

Äldreomsorgsnämnden utsåg Eija Lagerberg och Egil Sundström till 

protokolljusterare. Protokolljustering äger rum onsdagen den 29.09.2021 i 

kommungården efter sammanträdets avslutande. 

 

 

ÄoN 85 §:  Godkännande och komplettering av föredragningslistan 

 

ÄoN 85 §: BESLUT: 

 

 Äldreomsorgsnämnden godkände föredragningslistan utan tillägg. 

 

  

 

 



HAMMARLANDS KOMMUN   SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 2 
Organ         Sammanträdesdatum     § nr 

Protokolljusterarnas signaturer  Utdragets riktighet bestyrker 

 
 

____________________ ____________________  __________________________________________  

Äldreomsorgsnämnden      29.09.2021      86 

ÄoN 86 §:   Ärenden till kännedom  

 

1. Kommunstyrelsen: beslut § 209 den 07.09.2021 Uppföljning av sjukledigheter. 

2. Brandinspektörn: Protokoll från brandtillsyn vid Hammargården den 9 

september 2021. 

3. Kommunstyrelsen: beslut § 225 den 21.09.2021 Tillsättandet av äldreråd i 

kommunen enligt kommunallagen 

 

   Äldreomsorgs- och barnomsorgsledares förslag: 

  

 Äldreomsorgsnämnden beslutar anteckna ärendena för kännedom utan vidare 

åtgärder. 

 

ÄoN 86 §:  BESLUT: 

 

Äldreomsorgsnämnden beslutade anteckna ärendena för kännedom utan vidare 

åtgärder. 



HAMMARLANDS KOMMUN   SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 3 
Organ         Sammanträdesdatum     § nr 

Protokolljusterarnas signaturer  Utdragets riktighet bestyrker 

 
 

____________________ ____________________  __________________________________________  

Äldreomsorgsnämnden      29.09.2021      87  

ÄoN 87 §:   Tjänstemannabeslut  

    

Följande ärenden har behandlats av tjänstemännen i äldreomsorgen sedan 

Äldreomsorgsnämndens senaste möte: 

 

- Boendeplatser inom äldreomsorgen (äldreomsorgsledare): §§ - 

- Pensionärsbostäder (äldreomsorgsledare): §§ -   

- Personalärenden (äldreomsorgsledare): §§ 24-26    

- Hemservice (föreståndare):  §§ - 

- Periodplats Hammargården (föreståndare): §§ - 

- Trygghetslarm (föreståndare): §§ - 

- Närståendevårdsstöd (äldreomsorgsledare): §§ -       

-Klientavgifter inom äldreomsorgen (äldreomsorgsledare på beredning av 

byråsekreterare): - 

    

   Äldreomsorgs- och barnomsorgsledares förslag: 

 

 Äldreomsorgsnämnden beslutar anteckna tjänstemannabesluten för kännedom utan 

vidare åtgärder. 

 

ÄoN 87 §:   BESLUT: 

 

Äldreomsorgsnämnden beslutade anteckna tjänstemannabesluten för kännedom utan 

vidare åtgärder. 



HAMMARLANDS KOMMUN   SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 4 
Organ         Sammanträdesdatum     § nr 

Protokolljusterarnas signaturer  Utdragets riktighet bestyrker 

 
 

____________________ ____________________  __________________________________________  

Kommunstyrelsen      06.07.2021      167 

Äldreomsorgsnämnden      25.08.2021      69 

Äldreomsorgsnämnden      15.09.2021      80 

Äldreomsorgsnämnden      29.09.2021      88 

Kst 167 §:  Direktiv för budget och ekonomiplan för åren 2022-2024 

 

 På samma sätt som tidigare år har förslag till budgetdirektiv utarbetats av 

kommunkansliet. Det finns flera skäl till att ge budgetdirektiv. Det viktigaste skälet 

är att informera om ekonomiska förutsättningar för budgetarbetet i kommunen. Ett 

ytterligare skäl är att informera om tider för att arbetet skall vara utfört i tid. 

Dessutom behövs direktiv för att en enhetlig budget skall kunna utarbetas 

genomgående för samtliga förtroendeorgan i kommunen. Efter att kommunen under 

år 2020 fokuserade i stor utsträckning på åtgärder för att stärka kommunens ekonomi 

förutsätts fortfarande efter flera år med svaga resultat att kommunen iakttar största 

möjliga sparsamhet. Till föredragningslistan har bifogats ett förslag till 

budgetdirektiv för åren 2022- 2024. Grundförutsättningen för budgetförslaget för år 

2022 är att kommunens totala inkomster beräknas bli 8.226 T€. För att få ett resultat 

som är minst 0 € kan kostnaderna inklusive avskrivningar inte överstiga ovan 

nämnda summa. Budgetdirektiven bygger på en oförändrad inkomstskattesats med 

18,00 %. 

 

 Förslaget innehåller en textdel och kompletteras med elektroniska blanketter vilka 

fylls i av nämnderna. Budgetdirektiven innehåller ett fastställt € belopp för både 

utgifter och inkomster inom vilka nämnderna måste göra upp sitt budgetförslag. 

(Bilaga 1, Kst 06.07.21, § 167) 

 

 Kommundirektörens förslag: 
 

 Kommunstyrelsen godkänner bifogade förslag till direktiv för budget och 

ekonomiplan för åren 2022-2024 samt att de distribueras till kommunens nämnder. 

 

Kst 167 §:  BESLUT:  

 

 Kommunstyrelsen godkänner förslaget. Kommunstyrelsen besluter att hålla ett 

informationsmöte angående budget för nämnder och personal tisdagen den 31.08.21. 

_________________ 

ÄoN 69 §:   

 

Bilaga 1/ÄoN 25.8.2021 § 69: 1. Kommunstyrelsen: Direktiv för budget och ekonomiplan i 

Hammarlands kommun för åren 2022-2024 samt Kommunfullmäktiges beslut gällande arvoden och 

resekostnader för år 2021. 6.7.2021 (se ärenden till kännedom) 

Sammanställning gällande resultatområden. 

 

   Kommunstyrelsen har utarbetat direktiv för budget och ekonomiplan för åren 2022-

   2024. För att påbörja budgetarbetet behöver nämnden diskutera direktiven för  

   budgeten. 

 

   (Forts.)     

     



HAMMARLANDS KOMMUN   SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 5 
Organ         Sammanträdesdatum     § nr 

Protokolljusterarnas signaturer  Utdragets riktighet bestyrker 

 
 

____________________ ____________________  __________________________________________  

Kommunstyrelsen      06.07.2021      167 

Äldreomsorgsnämnden      25.08.2021      69 

Äldreomsorgsnämnden      15.09.2021      80 

Äldreomsorgsnämnden      29.09.2021      88  

  

 (Forts.) 

    

   Äldreomsorgs- och barnomsorgsledares förslag: 

 

   Äldreomsorgsnämnden bekantar sig med materialet och diskuterar ärendet.  

   _____________________ 

 

ÄoN 69 §:  BESLUT: 

 

Äldreomsorgsnämnden bekantade sig med materialet och diskuterade ärendet. 

Äldreomsorgsnämnden beslutade att fortsätta budgetarbetet vid nämndsmöte som 

bokas till den 15 september 2021 kl. 18.00. 

 

 

ÄoN 80 §: 

 

Budgeten för äldreomsorgen i Hammarland för året 2022 har många 

osäkerhetsfakturer som behöver analyseras och diskuteras. Tillbrukstagning av 

Hammargårdens nya delar, kommande personaldimensionering vad gäller så väl 

vård-, köks- och lokalvårdspersonal som lednings- och administrationsfunktioner 

samt kostnaderna och åtgärderna gällande Oasen spelar alla roll i budgetens 

sammansättning. Som material för diskussion finns sifferdelen och textdelen i 

bilagorna samt en beräkningsmodell för personaldimensioneringen där man följer 

äldrelagens och STM:s anvisningar och rekommendationer gällande lämplig 

personaldimensionering för klientarbete inom äldreomsorgen. 

 

Bilaga 1: ÄoN 15.09.2021: § 80: 

   Hammargårdens faktiska personaldimensionering 

   Förslag till sifferdel för budget 2022 (delas ut senast på mötet) 

   Förslag till textdel för budget 2022 (delas ut senast på mötet) 

    

   Äldreomsorgs- och barnomsorgsledares förslag: 

 

Äldreomsorgsnämnden diskuterar budgeten och ger förslag på vidare arbete med 

budgeten som slutligen ska behandlas vid äldreomsorgsnämndens nästkommande 

möte. 

 

ÄoN 80 §:  BESLUT: 

 

   Äldreomsorgsnämnden beslutade enligt förslaget. 

    _____________________________ 

  

   (Forts.) 



HAMMARLANDS KOMMUN   SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 6 
Organ         Sammanträdesdatum     § nr 

Protokolljusterarnas signaturer  Utdragets riktighet bestyrker 

 
 

____________________ ____________________  __________________________________________  

 Kommunstyrelsen      06.07.2021      167 

Äldreomsorgsnämnden      25.08.2021      69 

Äldreomsorgsnämnden      15.09.2021      80 

Äldreomsorgsnämnden      29.09.2021      88  

  

 (Forts.) 

 

ÄoN 88 §:   

Äldreomsorgs- och barnomsorgsledaren har arbetat fram ett närmare förslag till 

budget- och ekonomiplan för åren 2022-2024 för äldreomsorgen i Hammarland och 

överlämnar det till äldreomsorgsnämnden. Förslaget visar följande belopp (bilaga 1). 

 

   Tabell kompletteras senast till mötet  

  

 

Bilaga 1: ÄoN 29.09.2021: § 88: 

Förslag till äldreomsorgsnämndens budget och ekonomiplan för åren 2022-2024 

Faktisk personaldimensionering uppdaterad version 

 

 

Äldreomsorgs- och barnomsorgsledares förslag: 

 

Äldreomsorgsnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att budget och ekonomiplan 

för åren 2022-2024 godkänns enligt bifogat förslag.  

 

ÄoN 88 §:  BESLUT: 

 

Äldreomsorgsnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att budget och ekonomiplan 

för åren 2022-2024 godkänns enligt bifogat förslag. Äldreomsorgsnämnden ser dock 

gärna att alternativet med köp av hemtjänst ute från privat aktör utreds parallellt med 

planen om anställning av egen personal. Protokollet justeras omedelbart. 
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Protokolljusterarnas signaturer  Utdragets riktighet bestyrker 

 
 

____________________ ____________________  __________________________________________  

Kommunstyrelsen      07.09.2021      204 

Äldreomsorgsnämnden      29.09.2021      89  

Kst 204 §:   Landskapsregeringens begäran om synpunkter om kommunal lagstiftning  

    

Ålands landskapsregering begär genom brev Dnr ÅLR 2021/7169 av den 20.08.21 

om kommunens synpunkter om den kommunala lagstiftningen. Landskapsregeringen 

har den 21.12.20 tillsatt en arbetsgrupp med uppdrag att föreslå en modernisering av 

kommunallagen. Arbetet har inletts och arbetsgruppen vill därför ta del av 

synpunkter om den kommunala lagstiftningen. Kommunen har möjlighet att senast 

den 31.10.20 föra fram det som behöver utredas inför beredning av en ny 

kommunallag. (Bilaga 2, Kst 07.09.21, § 204) Ytterligare önskar 

landskapsregeringen att kommunerna ger synpunkter huruvida något behöver 

justeras i den kommunala lagstiftningen inom följande områden.  

 Ansvarsfördelning mellan landskapet och kommunerna vad gäller 

markarbete/planering.  

 Avlyftande av kommunala uppgifter.  

 Reglering av kommunernas agerande på marknaden.  

 Frågan om en person ska eller inte ska kunna sitta både i fullmäktige oh styrelse.  

 Sektionsmodell och kommundelsnämnder.  

 Övriga kommentarer.    

    

Kommundirektörens förslag:  
 

Kommunstyrelsen besluter att avge följande synpunkter:  

 

Markarbete och planering – Den fysiska planeringen hör till den kommunala 

självstyrelsens hörnstenar. Lagstiftningen angående fysisk planering i plan- och 

bygglag bör lämnas oförändrad förutom att stadandet om krav på en kommunöversikt 

kan slopas. I den mån kommunerna är i behov av en övergripande fysisk planering 

kan kommunerna låta göra generalplaner. Kommunöversikten har visat sig vara i 

stort sett ett meningslöst verktyg för en kommun. 

 

Avlyftande av kommunala uppgifter – De uppgifter som överförts till Kommunernas 

socialtjänst kunde överföras till landskapet då kommunerna kommer att få rätt svårt 

att påverka utvecklingen i den nya organisationen. 

 

Regleringen av kommunernas agerande på marknaden – Det torde inte finnas stora 

behov av att avvika från gällande rättspraxis. 

 

Frågan om en person ska eller inte ska kunna sitta både i fullmäktige och styrelse – 

På den här punkten torde kommunallagen ändras. Av demokratiskäl är det viktigt att 

de personer som fått invånarnas förtroende genom allmänna val får utöva den makten 

i fullmäktige oberoende av om man därutöver blir vald till styrelsen. 

 

(Forts.) 
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Protokolljusterarnas signaturer  Utdragets riktighet bestyrker 

 
 

____________________ ____________________  __________________________________________  

Kommunstyrelsen      07.09.2021      204 

Äldreomsorgsnämnden      29.09.2021      89  

 

(Forts.) 

 

Sektionsmodell och kommundelsnämnder – Finns inget behov av det i en 

landskommun av Hammarlands storlek. 

 

Övriga kommentarer: 

 

Lagstiftning angående kommunernas verksamhet bör i fortsättningen gå från 

detaljstyrande till en lagstiftning som ger mera flexibilitet. T.ex. lagstiftningen inom 

socialväsendet, barnomsorg och utbildning tillåter alltför lite möjlighet till kreativa 

lösningar vilka kan vara till nytta för kommuninvånarna som behöver service. Inom 

de här områdena har lagstiftningen tagit modell från Finland och Sverige där 

lagstiftning ofta görs för storstäder. Den här lagstiftningen blir för byråkratisk i ett 

litet samhälle som Åland. Flexibilitet kan sänka kostnader tillika som servicen blir 

bättre. Lagstiftningen bör även bidra till att mindre resurser används till övervakning 

och mera till produktion av service. 

 

Kst 204 §:   BESLUT: 

 

Kommunstyrelsen besluter att remittera ärendet till nämnderna för utlåtande. 

Nämndernas utlåtande bör vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 16.10.21. 

 

______________________ 

 

ÄoN 90 §:   

Kommunstyrelsen begär genom beslut § 204 in nämndens utlåtande gällande 

synpunkter om den kommunala lagstiftningen som står inför eventuell revidering och 

modernisering. 

 

Bilaga 2: ÄoN 29.09.2021: § 89: 

Ålands landskapsregering: Begäran om synpunkter om den kommunala lagstiftningen.  

 

Äldreomsorgs- och barnomsorgsledares förslag: 

 

 Äldreomsorgsnämnden konstaterar inledningsvis att informationen i ärendet från 

landskapsregeringen är kort och ger inga exempel på vad som kan menas konkret 

med de områden som man önskar erhålla synpunkter kring. Äldreomsorgsnämnden 

tolkar därför landskapsregeringens begäran om synpunkter som en första sondering 

kring vilka frågor kommunerna önskar ska utredas närmare. Gällande frågan om 

avlyftande av kommunala uppgifter så ser äldreomsorgsnämnden det som viktigt att 

grundläggande närservice såsom äldreomsorg fortsätter som kommunal angelägenhet 

eftersom det vid bedömning av servicebehov och utförande av serviceproduktion är 

viktigt att myndigheten som har hand om detta känner till de lokala behoven och 

omständigheterna, vilket är svårare att uppnå i en situation där ansvaret över 

äldreomsorgen ligger på ett kommunförbund eller landskapsregering. 

 

(Forts.) 
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Protokolljusterarnas signaturer  Utdragets riktighet bestyrker 

 
 

____________________ ____________________  __________________________________________  

Kommunstyrelsen      07.09.2021      204 

Äldreomsorgsnämnden      29.09.2021      89  

 

(Forts.) 

 

Äldreomsorgsnämnden har inte några särskilda synpunkter kring de övriga nämnda 

områden (ansvarsfördelning mellan landskapet och kommunerna vad gäller 

markarbete/planering; reglering av kommunernas agerande på marknaden; frågan om 

en person ska eller inte ska kunna sitta både i fullmäktige oh styrelse samt 

sektionsmodell och kommundelsnämnder) utan är samstämmig med de synpunkter 

som kommundirektören har framhållit om vikten av demokrati och möjligheter till 

flexibla lösningar utifrån den enskilda kommunens omständigheter och lokala behov.   

 

 

ÄoN 89 §:   BESLUT: 

 

Äldreomsorgsnämnden anser att det fortsättningsvis borde vara förbjudet att en 

person ska sitta både i fullmäktige oh styrelse. För övrigt omfattar 

äldreomsorgsnämnden förslaget till beslut. 
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Protokolljusterarnas signaturer  Utdragets riktighet bestyrker 

 
 

____________________ ____________________  __________________________________________  

Äldreomsorgsnämnden      26.05.2021      61 

Äldreomsorgsnämnden      25.08.2021      74 

Äldreomsorgsnämnden      29.09.2021      90 

ÄoN 61 §:   Konfidentiellt 

 

 



HAMMARLANDS KOMMUN   SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 11 
Organ         Sammanträdesdatum     § nr 

Protokolljusterarnas signaturer  Utdragets riktighet bestyrker 

 
 

____________________ ____________________  __________________________________________  

Äldreomsorgsnämnden      26.05.2021      61 

Äldreomsorgsnämnden      25.08.2021      74 

Äldreomsorgsnämnden      29.09.2021      90 

(Forts.) 

 

Konfidentiellt 



HAMMARLANDS KOMMUN   SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 12 
Organ         Sammanträdesdatum     § nr 

Protokolljusterarnas signaturer  Utdragets riktighet bestyrker 

 
 

____________________ ____________________  __________________________________________  

Äldreomsorgsnämnden      26.05.2021      61 

Äldreomsorgsnämnden      25.08.2021      74 

Äldreomsorgsnämnden      29.09.2021      90 

 

(Forts.) 

Konfidentiellt 

 



Hammarlands kommun 

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING  
Organ        Sammanträdesdatum     Paragrafer 

Äldreomsorgsnämnden     29.09.2021      83-90 
BESVÄRSFÖRBUD 

 

Vad förbudet grundar sig 

på 

 

 

 

 

 

 

 

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan 

kommunalbesvär enligt 112 § i kommunallagen inte anföras över beslutet. 

Paragrafer: 

§§ 83-87, 89 

________________________________________________________________________ 

 

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande 

enligt § 110 i kommunallagen kan framställas över beslutet: 

Paragrafer: 

§§ 88 

 

________________________________________________________________________ 

Enligt 5 § 1 mom. I Förvprocesslagen/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över 

nedan nämnda beslut.  

Paragrafer och grunder för besvärsförbudet. 

 

 

 

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE 

 

Myndighet till vilken 

rättelseyrkande kan 

framställas samt tid för 

yrkande av rättelse 

 

 

 

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt 

rättelseyrkande. Myndighet hos vilken rättelse yrkas, myndighetens adress och postadress: 

Organ 

 

Äldreomsorgsnämnden i Hammarland, Klockarvägen 3, 22240 HAMMARLAND 

 

Paragrafer: 

§§ 88 

 

 

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. 

 

Protokollet publiceras på den elektroniska anslagstavlan den 04.10.2021 på sidan 

www.hammarland.ax/kommunen/protokoll/aldreomsorgsnamnd. 

 

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

undertecknas av den som framställer det. 

 

 

Rättelseyrkandets innehåll 

 

 

 

 

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

undertecknas av den som framställer det. 

 

http://www.hammarland.ax/kommunen/protokoll/aldreomsorgsnamnd


BESVÄRSANVISNING 

 

Besvärsmyndighet och 

besvärstid 

 

 

 

 

I nedannämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. 

Ändring i ett beslut med anledning av rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär 

endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet ändrats med anledning av 

rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är 

part eller av en kommunmedlem. 

________________________________________________________________________ 

Besvärsmyndighet, adress och postadress 

 

Ålands förvaltningsdomstol, Torggatan 16, 22100 MARIEHAMN 

 

 

Kommunalbesvär, paragrafer   Besvärstid 

30 dagar 

§§ 90 

Förvaltningsbesvär, paragrafer   Besvärstid 

 

 

30 dagar 

Annan besvärsmyndighet, adress och postadress  Besvärstid 

paragrafer      dagar 

 

 

Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet. 

 

 

Besvärsskrift 

 

 

 

 

 

 

 

I besvärsskriften skall uppges 

- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress 

- vilket beslut som överklagas 

- vilka ändringar som yrkas i beslutet 

- motiveringarna 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 som officiellt 

bestyrkt kopia och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas. Ombud skall 

vid behov bifoga fullmakt (FörvProssL 21 §) 

 

 

Inlämnande av 

besvärshandlingarna 

 

Besvärshandlingarna skall lämnas 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 under besvärstidens sista dag innan ämbetsverket stängs. 

 

Besvärshandlingarna kan även lämnas till: 

Namn, adress och postadress   Paragrafer 

 

________________________________________________________________________ 

 

Besvärshandlingarna skall lämnas till 1): 

Namn, adress och postadress   Paragrafer 

________________________________________________________________________ 

 

Enligt lagen om domstolsavgifter (1455/2015)  uppbärs en avgift i förvaltningsdomstolen 

om 260,- € i besvärsärenden som har anhängiggjorts. I fall förvaltningsdomstolen ändrar 

ett överklagat beslut till förmån för ändringssökanden tas inte avgiften inte ut. 

 

 

Tilläggsuppgifter 

 

 

Detaljerad anvisning för rättelseyrkande/besvärsanvisning fogas till protokollsutdraget. 

 

1) Om de skall lämnas till någon annan än besvärsmyndigheten 


