
Diarienr.  ÅLR 2018/10386 Reg.datum  12-12-2018 Beslutsdatum   2018-12-12

Diarienr.  ÅLR 2018/8802 Reg.datum  18-10-2018 Beslutsdatum   2018-12-12

Diarienr.  ÅLR 2018/9937 Reg.datum  27-11-2018 Beslutsdatum   2018-12-12

Beslutslista för ÅLR
Beslutsdatum mellan 2018-12-12 och 2018-12-12
20 cases found

Ärendemening Utvecklingsstöd

Motpart Ålands Hushållningssällskap r.f.

Beslut

Beviljades 8.250 euro i stöd för kunskapsöverföring och 

information, optimerad bevattning för högsta lönsamhet. 

(Projektnummer i Hyrrä: 86413)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Jordbruksbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Högman Sölve, 

Föredragande Franzell Leif, 

Ärendemening Stöd ur Europeiska havs- och fiskerifonden EHFF

Motpart Ålands fiskodlarförening r.f.

Beslut

Beslöts bevilja ett bidrag om 90 %, dock högst 48.892,50 

euro av godtagbara kostnader för projektet ”Hållbarhets- 

och kommunikationsstrategi för fiskodling”. (151 N3)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Fiskeribyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Eklund-Melander Jenny, 

Föredragande Stolt Ralf, 

Ärendemening Placeringsbeslut

Motpart

Beslut Avtal

Beslutande organ Finansavdelningen Redovisningsbyrån tjänstemannabeslut

Beslutande Byman Susanne, 

Föredragande



Diarienr.  ÅLR 2018/9782 Reg.datum  21-11-2018 Beslutsdatum   2018-12-12

Diarienr.  ÅLR 2018/9842 Reg.datum  23-11-2018 Beslutsdatum   2018-12-12

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Käkkirurgi on Demand Norden AB

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och 

internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Monica, 

Föredragande

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Ab Lyckliga Gatan

Beslut

Beviljat för tiden 12.12.2018 - 11.12.2023 Villkor: 1. 

Tillståndet gäller för att administrera och förvalta 

investeringar på Åland. 2. Verksamheten ska bedrivas på 

svenska. 3. I verksamheten bör lokala resurser och lokal 

arbetskraft användas i mån av möjlighet. 4. 

Verksamheten skall vara förenlig med god sed och tillåten 

i lag. Ett villkor för tillståndet är att verksamhetsspråket 

är svenska. Detta innebär att kunder ska garanteras 

service och information på svenska samt att de anställda 

som är placerade på Åland ska kunna använda svenska i 

sitt dagliga arbete och få all information rörande 

anställningsförhållandet på svenska. Tillståndet gäller 

under förutsättning att villkoren är uppfyllda.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och 

internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Monica, 

Föredragande



Diarienr.  ÅLR 2018/9935 Reg.datum  27-11-2018 Beslutsdatum   2018-12-12

Diarienr.  ÅLR 2018/9671 Reg.datum  16-11-2018 Beslutsdatum   2018-12-12

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Eniva AB

Beslut

Beviljat för tiden 12.12.2018 - 28.11.2020. Villkor: 1. 

Tillståndet gäller för lösullsinstallationer. 2. Verksamheten 

ska bedrivas på svenska. 3. I verksamheten bör lokala 

resurser och lokal arbetskraft användas i mån av 

möjlighet. 4. Verksamheten skall vara förenlig med god 

sed och tillåten i lag. Ett villkor för tillståndet är att 

verksamhetsspråket är svenska. Detta innebär att kunder 

ska garanteras service och information på svenska samt 

att de anställda som är placerade på Åland ska kunna 

använda svenska i sitt dagliga arbete och få all 

information rörande anställningsförhållandet på svenska. 

Tillståndet gäller under förutsättning att villkoren är 

uppfyllda.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och 

internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Monica, 

Föredragande

Beslut

Beviljat för tiden 1.1.2019 - 31.12.2023 Villkor: 1. 

Tillståndet gäller för käkkirurgisk specialisttandvård. 2. 

Verksamheten ska bedrivas på svenska. 3. I 

verksamheten bör lokala resurser och lokal arbetskraft 

användas i mån av möjlighet. 4. Verksamheten skall vara 

förenlig med god sed och tillåten i lag. Ett villkor för 

tillståndet är att verksamhetsspråket är svenska. Detta 

innebär att kunder ska garanteras service och information 

på svenska samt att de anställda som är placerade på 

Åland ska kunna använda svenska i sitt dagliga arbete 

och få all information rörande anställningsförhållandet på 

svenska. Tillståndet gäller under förutsättning att villkoren 

är uppfyllda.



Diarienr.  ÅLR 2018/10295 Reg.datum  07-12-2018 Beslutsdatum   2018-12-12

Ärendemening
Språkstöd till barn i barnomsorgen med annat modersmål 

än svenska 2019

Motpart Brändö kommun

Beslutande organ
Social- och miljöavdelningen Socialvårdsbyrån 

tjänstemannabeslut

Beslutande Österlund Maj-Len, 

Föredragande

Ärendemening Näringsrätt

Motpart JM Mat och Bak Ab ubvb

Beslut

Beviljat. Villkor: 1. Tillståndet gäller för café, konditori, 

servering och catering samt därmed sammankopplad 

verksamhet. 2. Bolaget skall ha hemort på Åland. 3. Minst 

två tredjedelar av ledamöterna och suppleanterna i 

styrelsen skall ha åländsk hembygdsrätt eller utan avbrott 

ha varit bosatta i landskapet Åland under minst fem år. 4. 

Verksamheten skall bedrivas på svenska. 5. I 

verksamheten bör lokala resurser och lokal arbetskraft 

användas i mån av möjlighet. 6. Verksamheten skall vara 

förenlig med god sed och tillåten i lag. Ett villkor för 

tillståndet är att verksamhetsspråket är svenska. Detta 

innebär att kunder ska garanteras service och information 

på svenska samt att de anställda som är placerade på 

Åland ska kunna använda svenska i sitt dagliga arbete 

och få all information rörande anställningsförhållandet på 

svenska. Tillståndet gäller under förutsättning att villkoren 

är uppfyllda.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och 

internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Monica, 

Föredragande



Diarienr.  ÅLR 2018/10321 Reg.datum  10-12-2018 Beslutsdatum   2018-12-12

Ärendemening
Språkstöd till barn i barnomsorgen med annat modersmål 

än svenska 2019

Motpart Finströms kommun

Beslutande organ
Social- och miljöavdelningen Socialvårdsbyrån 

tjänstemannabeslut

Beslutande Österlund Maj-Len, 

Föredragande

Beslut

Landskapsregeringen besluter preliminärt fördela de 

anslagna medlen enligt följande: Brändö kommun: 1.785 

euro Finströms kommun: 4.998 euro Föglö kommun: 

2.499 euro Geta kommun: 357 euro Hammarlands 

kommun: 2.142 euro Jomala kommun: 16.065 euro 

Kumlinge kommun: 357 euro Kökar kommun: 714 euro 

Lemlands kommun: 2.856 euro Lumparlands kommun: 

1.785 euro Mariehamns stad: 28.560 euro Saltviks 

kommun: 1.785 euro Sunds kommun: 2.856 euro Vårdö 

kommun: 1.785 euro Medlen utbetalas enligt redovisning 

i december 2019 varvid kommunerna ska inkomma med 

en utredning om den under året givna 

stödundervisningen. Där ska framkomma barnets ålder, 

stödlärarens namn, arvodesgrund, antalet timmar stödet 

pågått, kommunens adress, bank- eller postförbindelse 

samt kontaktperson för ärendet.



Diarienr.  ÅLR 2018/9933 Reg.datum  27-11-2018 Beslutsdatum   2018-12-12

Ärendemening
Språkstöd till barn i barnomsorgen med annat modersmål 

än svenska 2019

Motpart Geta kommun

Beslutande organ
Social- och miljöavdelningen Socialvårdsbyrån 

tjänstemannabeslut

Beslutande Österlund Maj-Len, 

Föredragande

Beslut

Landskapsregeringen besluter preliminärt fördela de 

anslagna medlen enligt följande: Brändö kommun: 1.785 

euro Finströms kommun: 4.998 euro Föglö kommun: 

2.499 euro Geta kommun: 357 euro Hammarlands 

kommun: 2.142 euro Jomala kommun: 16.065 euro 

Kumlinge kommun: 357 euro Kökar kommun: 714 euro 

Lemlands kommun: 2.856 euro Lumparlands kommun: 

1.785 euro Mariehamns stad: 28.560 euro Saltviks 

kommun: 1.785 euro Sunds kommun: 2.856 euro Vårdö 

kommun: 1.785 euro Medlen utbetalas enligt redovisning 

i december 2019 varvid kommunerna ska inkomma med 

en utredning om den under året givna 

stödundervisningen. Där ska framkomma barnets ålder, 

stödlärarens namn, arvodesgrund, antalet timmar stödet 

pågått, kommunens adress, bank- eller postförbindelse 

samt kontaktperson för ärendet.



Diarienr.  ÅLR 2018/10225 Reg.datum  04-12-2018 Beslutsdatum   2018-12-12

Ärendemening
Språkstöd till barn i barnomsorgen med annat modersmål 

än svenska 2019

Motpart Hammarlands kommun

Beslutande organ
Social- och miljöavdelningen Socialvårdsbyrån 

tjänstemannabeslut

Beslutande Österlund Maj-Len, 

Föredragande

Beslut

Landskapsregeringen besluter preliminärt fördela de 

anslagna medlen enligt följande: Brändö kommun: 1.785 

euro Finströms kommun: 4.998 euro Föglö kommun: 

2.499 euro Geta kommun: 357 euro Hammarlands 

kommun: 2.142 euro Jomala kommun: 16.065 euro 

Kumlinge kommun: 357 euro Kökar kommun: 714 euro 

Lemlands kommun: 2.856 euro Lumparlands kommun: 

1.785 euro Mariehamns stad: 28.560 euro Saltviks 

kommun: 1.785 euro Sunds kommun: 2.856 euro Vårdö 

kommun: 1.785 euro Medlen utbetalas enligt redovisning 

i december 2019 varvid kommunerna ska inkomma med 

en utredning om den under året givna 

stödundervisningen. Där ska framkomma barnets ålder, 

stödlärarens namn, arvodesgrund, antalet timmar stödet 

pågått, kommunens adress, bank- eller postförbindelse 

samt kontaktperson för ärendet.



Diarienr.  ÅLR 2018/10008 Reg.datum  29-11-2018 Beslutsdatum   2018-12-12

Ärendemening
Språkstöd till barn i barnomsorgen med annat modersmål 

än svenska 2019

Motpart Jomala kommun

Beslutande organ
Social- och miljöavdelningen Socialvårdsbyrån 

tjänstemannabeslut

Beslutande Österlund Maj-Len, 

Föredragande

Beslut

Landskapsregeringen besluter preliminärt fördela de 

anslagna medlen enligt följande: Brändö kommun: 1.785 

euro Finströms kommun: 4.998 euro Föglö kommun: 

2.499 euro Geta kommun: 357 euro Hammarlands 

kommun: 2.142 euro Jomala kommun: 16.065 euro 

Kumlinge kommun: 357 euro Kökar kommun: 714 euro 

Lemlands kommun: 2.856 euro Lumparlands kommun: 

1.785 euro Mariehamns stad: 28.560 euro Saltviks 

kommun: 1.785 euro Sunds kommun: 2.856 euro Vårdö 

kommun: 1.785 euro Medlen utbetalas enligt redovisning 

i december 2019 varvid kommunerna ska inkomma med 

en utredning om den under året givna 

stödundervisningen. Där ska framkomma barnets ålder, 

stödlärarens namn, arvodesgrund, antalet timmar stödet 

pågått, kommunens adress, bank- eller postförbindelse 

samt kontaktperson för ärendet.



Diarienr.  ÅLR 2018/10291 Reg.datum  07-12-2018 Beslutsdatum   2018-12-12

Ärendemening
Språkstöd till barn i barnomsorgen med annat modersmål 

än svenska 2019

Motpart Kumlinge kommun

Beslutande organ
Social- och miljöavdelningen Socialvårdsbyrån 

tjänstemannabeslut

Beslutande Österlund Maj-Len, 

Föredragande

Beslut

Landskapsregeringen besluter preliminärt fördela de 

anslagna medlen enligt följande: Brändö kommun: 1.785 

euro Finströms kommun: 4.998 euro Föglö kommun: 

2.499 euro Geta kommun: 357 euro Hammarlands 

kommun: 2.142 euro Jomala kommun: 16.065 euro 

Kumlinge kommun: 357 euro Kökar kommun: 714 euro 

Lemlands kommun: 2.856 euro Lumparlands kommun: 

1.785 euro Mariehamns stad: 28.560 euro Saltviks 

kommun: 1.785 euro Sunds kommun: 2.856 euro Vårdö 

kommun: 1.785 euro Medlen utbetalas enligt redovisning 

i december 2019 varvid kommunerna ska inkomma med 

en utredning om den under året givna 

stödundervisningen. Där ska framkomma barnets ålder, 

stödlärarens namn, arvodesgrund, antalet timmar stödet 

pågått, kommunens adress, bank- eller postförbindelse 

samt kontaktperson för ärendet.



Diarienr.  ÅLR 2018/10119 Reg.datum  03-12-2018 Beslutsdatum   2018-12-12

Ärendemening
Språkstöd till barn i barnomsorgen med annat modersmål 

än svenska 2019

Motpart Kökar kommun

Beslutande organ
Social- och miljöavdelningen Socialvårdsbyrån 

tjänstemannabeslut

Beslutande Österlund Maj-Len, 

Föredragande

Beslut

Landskapsregeringen besluter preliminärt fördela de 

anslagna medlen enligt följande: Brändö kommun: 1.785 

euro Finströms kommun: 4.998 euro Föglö kommun: 

2.499 euro Geta kommun: 357 euro Hammarlands 

kommun: 2.142 euro Jomala kommun: 16.065 euro 

Kumlinge kommun: 357 euro Kökar kommun: 714 euro 

Lemlands kommun: 2.856 euro Lumparlands kommun: 

1.785 euro Mariehamns stad: 28.560 euro Saltviks 

kommun: 1.785 euro Sunds kommun: 2.856 euro Vårdö 

kommun: 1.785 euro Medlen utbetalas enligt redovisning 

i december 2019 varvid kommunerna ska inkomma med 

en utredning om den under året givna 

stödundervisningen. Där ska framkomma barnets ålder, 

stödlärarens namn, arvodesgrund, antalet timmar stödet 

pågått, kommunens adress, bank- eller postförbindelse 

samt kontaktperson för ärendet.



Diarienr.  ÅLR 2018/10274 Reg.datum  05-12-2018 Beslutsdatum   2018-12-12

Ärendemening
Språkstöd till barn i barnomsorgen med annat modersmål 

än svenska 2019

Motpart Lemlands kommun

Beslutande organ
Social- och miljöavdelningen Socialvårdsbyrån 

tjänstemannabeslut

Beslutande Österlund Maj-Len, 

Föredragande

Beslut

Landskapsregeringen besluter preliminärt fördela de 

anslagna medlen enligt följande: Brändö kommun: 1.785 

euro Finströms kommun: 4.998 euro Föglö kommun: 

2.499 euro Geta kommun: 357 euro Hammarlands 

kommun: 2.142 euro Jomala kommun: 16.065 euro 

Kumlinge kommun: 357 euro Kökar kommun: 714 euro 

Lemlands kommun: 2.856 euro Lumparlands kommun: 

1.785 euro Mariehamns stad: 28.560 euro Saltviks 

kommun: 1.785 euro Sunds kommun: 2.856 euro Vårdö 

kommun: 1.785 euro Medlen utbetalas enligt redovisning 

i december 2019 varvid kommunerna ska inkomma med 

en utredning om den under året givna 

stödundervisningen. Där ska framkomma barnets ålder, 

stödlärarens namn, arvodesgrund, antalet timmar stödet 

pågått, kommunens adress, bank- eller postförbindelse 

samt kontaktperson för ärendet.



Diarienr.  ÅLR 2018/9438 Reg.datum  08-11-2018 Beslutsdatum   2018-12-12

Ärendemening
Språkstöd till barn i barnomsorgen med annat modersmål 

än svenska 2019

Motpart Lumparlands kommun

Beslutande organ
Social- och miljöavdelningen Socialvårdsbyrån 

tjänstemannabeslut

Beslutande Österlund Maj-Len, 

Föredragande

Beslut

Landskapsregeringen besluter preliminärt fördela de 

anslagna medlen enligt följande: Brändö kommun: 1.785 

euro Finströms kommun: 4.998 euro Föglö kommun: 

2.499 euro Geta kommun: 357 euro Hammarlands 

kommun: 2.142 euro Jomala kommun: 16.065 euro 

Kumlinge kommun: 357 euro Kökar kommun: 714 euro 

Lemlands kommun: 2.856 euro Lumparlands kommun: 

1.785 euro Mariehamns stad: 28.560 euro Saltviks 

kommun: 1.785 euro Sunds kommun: 2.856 euro Vårdö 

kommun: 1.785 euro Medlen utbetalas enligt redovisning 

i december 2019 varvid kommunerna ska inkomma med 

en utredning om den under året givna 

stödundervisningen. Där ska framkomma barnets ålder, 

stödlärarens namn, arvodesgrund, antalet timmar stödet 

pågått, kommunens adress, bank- eller postförbindelse 

samt kontaktperson för ärendet.



Diarienr.  ÅLR 2018/8786 Reg.datum  18-10-2018 Beslutsdatum   2018-12-12

Ärendemening
Språkstöd till barn i barnomsorgen med annat modersmål 

än svenska 2019

Motpart Mariehamns stad Barnomsorgen

Beslutande organ
Social- och miljöavdelningen Socialvårdsbyrån 

tjänstemannabeslut

Beslutande Österlund Maj-Len, 

Föredragande

Beslut

Landskapsregeringen besluter preliminärt fördela de 

anslagna medlen enligt följande: Brändö kommun: 1.785 

euro Finströms kommun: 4.998 euro Föglö kommun: 

2.499 euro Geta kommun: 357 euro Hammarlands 

kommun: 2.142 euro Jomala kommun: 16.065 euro 

Kumlinge kommun: 357 euro Kökar kommun: 714 euro 

Lemlands kommun: 2.856 euro Lumparlands kommun: 

1.785 euro Mariehamns stad: 28.560 euro Saltviks 

kommun: 1.785 euro Sunds kommun: 2.856 euro Vårdö 

kommun: 1.785 euro Medlen utbetalas enligt redovisning 

i december 2019 varvid kommunerna ska inkomma med 

en utredning om den under året givna 

stödundervisningen. Där ska framkomma barnets ålder, 

stödlärarens namn, arvodesgrund, antalet timmar stödet 

pågått, kommunens adress, bank- eller postförbindelse 

samt kontaktperson för ärendet.



Diarienr.  ÅLR 2018/9896 Reg.datum  26-11-2018 Beslutsdatum   2018-12-12

Ärendemening
Språkstöd till barn i barnomsorgen med annat modersmål 

än svenska 2019

Motpart Saltviks kommun

Beslutande organ
Social- och miljöavdelningen Socialvårdsbyrån 

tjänstemannabeslut

Beslutande Österlund Maj-Len, 

Föredragande

Beslut

Landskapsregeringen besluter preliminärt fördela de 

anslagna medlen enligt följande: Brändö kommun: 1.785 

euro Finströms kommun: 4.998 euro Föglö kommun: 

2.499 euro Geta kommun: 357 euro Hammarlands 

kommun: 2.142 euro Jomala kommun: 16.065 euro 

Kumlinge kommun: 357 euro Kökar kommun: 714 euro 

Lemlands kommun: 2.856 euro Lumparlands kommun: 

1.785 euro Mariehamns stad: 28.560 euro Saltviks 

kommun: 1.785 euro Sunds kommun: 2.856 euro Vårdö 

kommun: 1.785 euro Medlen utbetalas enligt redovisning 

i december 2019 varvid kommunerna ska inkomma med 

en utredning om den under året givna 

stödundervisningen. Där ska framkomma barnets ålder, 

stödlärarens namn, arvodesgrund, antalet timmar stödet 

pågått, kommunens adress, bank- eller postförbindelse 

samt kontaktperson för ärendet.



Diarienr.  ÅLR 2018/10287 Reg.datum  07-12-2018 Beslutsdatum   2018-12-12

Ärendemening
Språkstöd till barn i barnomsorgen med annat modersmål 

än svenska 2019

Motpart sunds kommun

Beslutande organ
Social- och miljöavdelningen Socialvårdsbyrån 

tjänstemannabeslut

Beslutande Österlund Maj-Len, 

Föredragande

Beslut

Landskapsregeringen besluter preliminärt fördela de 

anslagna medlen enligt följande: Brändö kommun: 1.785 

euro Finströms kommun: 4.998 euro Föglö kommun: 

2.499 euro Geta kommun: 357 euro Hammarlands 

kommun: 2.142 euro Jomala kommun: 16.065 euro 

Kumlinge kommun: 357 euro Kökar kommun: 714 euro 

Lemlands kommun: 2.856 euro Lumparlands kommun: 

1.785 euro Mariehamns stad: 28.560 euro Saltviks 

kommun: 1.785 euro Sunds kommun: 2.856 euro Vårdö 

kommun: 1.785 euro Medlen utbetalas enligt redovisning 

i december 2019 varvid kommunerna ska inkomma med 

en utredning om den under året givna 

stödundervisningen. Där ska framkomma barnets ålder, 

stödlärarens namn, arvodesgrund, antalet timmar stödet 

pågått, kommunens adress, bank- eller postförbindelse 

samt kontaktperson för ärendet.



Diarienr.  ÅLR 2018/9736 Reg.datum  20-11-2018 Beslutsdatum   2018-12-12

Ärendemening
Språkstöd till barn i barnomsorgen med annat modersmål 

än svenska 2019

Motpart Vårdö kommun

Beslutande organ
Social- och miljöavdelningen Socialvårdsbyrån 

tjänstemannabeslut

Beslutande Österlund Maj-Len, 

Föredragande

Beslut

Landskapsregeringen besluter preliminärt fördela de 

anslagna medlen enligt följande: Brändö kommun: 1.785 

euro Finströms kommun: 4.998 euro Föglö kommun: 

2.499 euro Geta kommun: 357 euro Hammarlands 

kommun: 2.142 euro Jomala kommun: 16.065 euro 

Kumlinge kommun: 357 euro Kökar kommun: 714 euro 

Lemlands kommun: 2.856 euro Lumparlands kommun: 

1.785 euro Mariehamns stad: 28.560 euro Saltviks 

kommun: 1.785 euro Sunds kommun: 2.856 euro Vårdö 

kommun: 1.785 euro Medlen utbetalas enligt redovisning 

i december 2019 varvid kommunerna ska inkomma med 

en utredning om den under året givna 

stödundervisningen. Där ska framkomma barnets ålder, 

stödlärarens namn, arvodesgrund, antalet timmar stödet 

pågått, kommunens adress, bank- eller postförbindelse 

samt kontaktperson för ärendet.



Beslut

Landskapsregeringen besluter preliminärt fördela de 

anslagna medlen enligt följande: Brändö kommun: 1.785 

euro Finströms kommun: 4.998 euro Föglö kommun: 

2.499 euro Geta kommun: 357 euro Hammarlands 

kommun: 2.142 euro Jomala kommun: 16.065 euro 

Kumlinge kommun: 357 euro Kökar kommun: 714 euro 

Lemlands kommun: 2.856 euro Lumparlands kommun: 

1.785 euro Mariehamns stad: 28.560 euro Saltviks 

kommun: 1.785 euro Sunds kommun: 2.856 euro Vårdö 

kommun: 1.785 euro Medlen utbetalas enligt redovisning 

i december 2019 varvid kommunerna ska inkomma med 

en utredning om den under året givna 

stödundervisningen. Där ska framkomma barnets ålder, 

stödlärarens namn, arvodesgrund, antalet timmar stödet 

pågått, kommunens adress, bank- eller postförbindelse 

samt kontaktperson för ärendet.


