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Sammanträdesdatum
16.02.2017
KF § 11

KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET

Enligt § 11 kap. 4 i Eckerö kommuns förvaltningsstadga ska i kallelse
till fullmäktige anges följande: ”I kallelsen anges datum, tidpunkt och
plats för sammanträdet samt vilka ärenden som ska upptagas till behandling.”
Enligt samma paragraf ska kallelsen ”utsändas minst sju dagar innan
sammanträdet till varje kommunfullmäktigeledamot och till kommunstyrelsens presidium”.
I § 13 kap. 4 anges följande om föredragningslistan: ”Föredragningslistan bör medfölja kallelsen till sammanträdet men kan också sändas
skilt.” Om innehållet i föredragningslistan anges i samma paragraf:
”Föredragningslistan skall innehålla en förteckning och redogörelse
över de ärenden som skall behandlas och beredda förslag till beslut
från kommunstyrelsen eller från annat organ som kommunfullmäktige
i särskilda fall utsett till beredningsorgan”.
Fullmäktige beslutade 21.4.2016/§ 67 att kallelse, föredragningslista
och bilagor distribueras elektroniskt till alla fullmäktigledamöter torsdagen före fullmäktigemötet, i enlighet med den tidsgräns för kallelsen som anges i Eckerö kommuns förvaltningsstadga (d.v.s. kallelse
ska ”utsändas minst sju dagar” före mötet).
Av beslutet 21.4.2016 framgår också följande: handlingarna finns
fr.o.m. tidpunkten för den elektroniska utsändningen tillgängliga i det
s.k. Inet. Vid mötet finns kallelse, föredragningslista och bilagor tillgängliga i pappersformat för den som meddelar kommunkansliet om
sin önskan att få handlingarna i pappersformat. Alternativt kan kallelse, föredragningslista och bilagor avhämtas på kansliet i pappersformat före mötet, om önskemål om det meddelas kansliet.
Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutsfört.

BESLUT:
Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutsfört.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
16.02.2017
KF § 12

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS

Kommunfullmäktige väljer två protokolljusterare som tillsammans
med ordförande och sekreteraren undertecknar protokollet från mötet.
Protokolljusterare väljs för uppdraget vid varje sammanträde om inte
kommunfullmäktige besluter om en annan ordning.
Protokolljusteringen görs i enlighet med KF § 68/21.4.2016 med
elektroniska medel och ska vara genomförd senast vid en viss tidpunkt, som beslutas vid sammanträdet.
BESLUT:
Till protokolljusterare valdes Berit Metsik och Kalle Björnhuvud.
Protokolljusteringen görs i enlighet med KF § 68/21.4.2016 med
elektroniska medel och ska vara genomförd senast kl. 16.00 måndagen 20.2.2017.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
16.02.2017
KF § 13

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

BESLUT:
Föredragningslistan godkänns.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
16.02.2017

Dnr: KANSLI 323/2016
KF § 14

GATU- OCH VÄGNAMN ÖSTERÄNGEN

KS 344/8.11.2016
Ett förslag med följande namn för de fyra gatorna i Österängen, som
kommunen äger, har inkommit från Kaj Andersson (som företräder
Fastighets Ab Österängen som är part i markanvändningsavtalet med
Eckerö kommun avseende Österängen Rnr 4:42, Torp):
Väg 1: Björngatan
Väg 2: Varggatan
Gata 1: Järvgränd
Gata 2: Logränd
Kommundirektörens förslag:
Styrelsen remitterar frågan rörande ev. traditions- och kulturaspekter
för utlåtande till Närings- och Kulturnämnden.
BESLUT:
Enligt förslag.

NKN § 51/29.11.2016

BESLUT:
Närings- och Kulturnämnden beslöt enhälligt omfatta förslaget och föreslår att gatorna får namnen:
Väg 1: Björngatan
Väg 2: Varggatan
Gata 1: Järvgränd
Gata 2: Logränd

KS § 17/24.1.2017

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
16.02.2017

Ordförandes förslag:
Kommunstyrelsen besluter att föreslå inför kommunfullmäktige
att för de fyra gatorna i Österängen, som kommunen äger, får
namnen:
Väg 1: Björngatan
Väg 2: Varggatan
Gata 1: Järvgränd
Gata 2: Logränd
BESLUT:

Kommunstyrelsen besluter att föreslå inför kommunfullmäktige
att för de fyra gatorna i Österängen, som kommunen äger, får
namnen:
Väg 1: Björngatan
Väg 2: Varggatan
Gata 1: Järvgränd
Gata 2: Logränd
KF § 14, 16.2.2017
Bilaga – Detaljplan.
BESLUT:
De fyra gatorna i Österängen, som kommunen äger, får
namnen:
Väg 1: Björngatan
Väg 2: Varggatan
Gata 1: Järvgränd
Gata 2: Logränd

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE
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Sammanträdesdatum
16.02.2017

Dnr: KANSLI 25/2017
KF § 15

PRÖVOTID

KS § 199/28.6.2016
Tjänsten som tekniker lediganslogs 23.5.2016 med sista ansökningsdag 7.6.2016. Fem personer sökte tjänsten.
En av de sökande har intervjuats av representanter från kommunens
arbetsgivargrupp. På basen av kompetens, arbetserfarenhet och den
genomförda intervjun har arbetsgivargruppen föreslagit att Emma
Mattson erbjuds tjänsten.
Kommundirektörens förslag:
Styrelsen anställer Emma Mattsson som tekniker, med behörighet att
genomföra byggnadstillsyn för kommunen. Emma Mattsson innehar
den kompetens som eftersöktes i utlysningen och är lämpligast för
tjänsten av de sökande.
Befattningen är ordinarie, på heltid, med lön och arbetsvillkor enligt
tekniska sektorns egna Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal
för teknisk personal (TS), Lönegrupp III, minimilön 3 054,08 euro.
Lönen sätts till en totallön om 3 900 euro, innefattande även erfarenhetstillägg.
Ett tjänsteförordnande undertecknas av kommundirektören.

BESLUT:
Jan-Anders Öström anmälde jäv. Jäv konstaterades. Jan-Anders
Öström närvarande inte under punkten.
Styrelsen anställer Emma Mattsson som tekniker/byggnadsinspektör,
med behörighet att genomföra byggnadstillsyn för kommunen. Emma
Mattsson innehar den kompetens som eftersöktes i utlysningen och
är lämpligast för tjänsten av de sökande.
Befattningen är ordinarie, på heltid, med lön och arbetsvillkor enligt
tekniska sektorns egna Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal
för teknisk personal (TS), Lönegrupp III, minimilön 3 054,08 euro.
Lönen sätts till en totallön om 3 900 euro, innefattande också tillägg
såsom erfarenhetstillägg.
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
Utdragets riktighet
påseende
bestyrkes
Ordf.
Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__
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8

Sammanträdesdatum
16.02.2017

Ett tjänsteförordnande undertecknas av kommundirektören.
KS § 312/11.10.2016
Kommunstyrelsen anställde i § 199/28.6.2016 Emma Saarela (då
Emma Mattsson) som tekniker, med behörighet att genomföra byggnadstillsyn för kommunen. Befattningen är ordinarie, på heltid, med
lön och arbetsvillkor enligt tekniska sektorns egna Kommunalt tjänsteoch arbetskollektivavtal för teknisk personal (TS), Lönegrupp III, minimilön 3 054,08 euro. Lönen sattes till en totallön om 3 900 euro, innefattande även erfarenhetstillägg. Prövotid om fyra månader tillämpas.
Under tiden 10 mars 2008-30 september 2016 har Emma Saarela varit anställd som kommuntekniker/byggnadsinspektör i Hammarlands
kommun, se bilagd CV. Branschtillägg räknas årsvis. Branschtillägget är 4% efter tre år och 8% efter fem år. Därefter beviljas ett antal
tilläggssemesterdagar vid vissa tidsintervaller.

Kommundirektörens förslag:
Emma Saarelas erfarenhet som kommuntekniker/byggnadstekniker i
Hammarlands kommun utgör grund för branschtillägg. Åtta års
branschtillägg beviljas Emma Saarela.

BESLUT:
Jan-Anders Öström anmälde jäv. Styrelsen konstaterade att jäv förelåg. Jan-Anders Öström var inte närvarande i mötesrummet under
ärendets behandling..
I övrigt beslutade styrelsen enligt förslag.
KS § 22/24.1.2017
Bilaga – Tjänsteförordnande
Emma Saarela tillträdde som tekniker/byggnadsinspektör den
1.10.2016 med fyra månaders prövotid. Prövotiden går ut den
31.1.2017.
Ordförandes förslag:
Styrelsen konstaterar att prövotiden för Emma Saarela har förflutit
och arbetet har fungerat bra, varför kommunstyrelsen konstaterar att
Emma Saarela anställs tillsvidare fr.o.m. den 1.2.2017. Ärendet delges kommunfullmäktige.
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
Utdragets riktighet
påseende
bestyrkes
Ordf.
Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
16.02.2017

BESLUT:
Jan-Anders Öström anmälde jäv. Styrelsen konstaterade att jäv förelåg. Jan-Anders Öström var inte närvarande i mötesrummet under
ärendets behandling.
I övrigt beslutade styrelsen enligt förslag.
KF § 15, 16.2.2017
BESLUT:
Ärendet antecknas till kännedom.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
16.02.2017

Dnr: KANSLI 49/2017
KF § 16

VAL AV ORDFÖRANDE OCH VICEORDFÖRANDE BLAND REVISORERNA 2016-2019

KF § 6, 28.1.2016
Kommunfullmäktige utser för sin mandatperiod minst tre revisorer
med personliga ersättare för att granska kommunens förvaltning och
ekonomi enligt § 73 Kommunallagen (1997:73). Revisorernas uppgift
omfattar granskning av kommunens ekonomi under den nya mandatperioden som således påbörjas 2016.

BESLUT:
Rune Söderlund föreslog följande:
-

återval av Tove Lindström-Koli från BDO Bolagsrevision Ab till ordinarie revisor och val av Krister Rehn till hennes ersättare.

-

återval av Fredrik Lindqvist till revisor och val av Fredrik Häggblom till hans ersättare.

-

val av Nina Andersson till revisor och Katarina Bergman till hennes ersättare.

Fullmäktige beslutade om återval av Tove Lindström-Koli från BDO
Bolagsrevision Ab till ordinarie revisor och valde Krister Rehn till hennes ersättare.
Fullmäktige beslutade om återval av Fredrik Lindqvist till revisor och
valde Fredrik Häggblom till hans ersättare.
Fullmäktige beslutade att välja Nina Andersson till revisor och Katarina Bergman till hennes ersättare.

KF § 16, 16.2.2017
Enligt kommunens förvaltningsstadga 12:2 utser kommunfullmäktige
en av revisorerna till ordförande och sammankallande, och en till vice
ordförande.
Brage Eklund föreslår Tove Lindström-Koli till ordförande och Nina
Andersson till vice ordförande. Rune Söderlund understöder förslaget.
BESLUT:
Protokolljusterarnas signatur

Ordf.
Sekr.

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE
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Sammanträdesdatum
16.02.2017

Tove Lindström-Koli utses till ordförande och Nina Andersson utses till
vice ordförande.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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KOMMUNFULLMÄKTIGE
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Sammanträdesdatum
16.02.2017

Dnr: KANSLI 41/2017
KF § 17

ANHÅLLAN OM BEFRIELSE FRÅN FÖRTROENDEUPPDRAG

KS § 44, 7.2.2017
Joel Widengren, som är ordförande i närings- och kulturnämnden, har inkommit
med en anhållan om befrielse från sitt förtroendeuppdrag. Som skäl till anhållan
om befrielse från uppdraget uppger Widengren sjukdom. I enlighet med 17 §
kommunallagen beviljas befrielse från förtroendeuppdrag av fullmäktige om förtroendevald uppvisar giltigt skäl.
Joel Widengren innehar följande förtroendeuppdrag:
Ersättare i kommunstyrelsen för åren 2016-2017 (KF § 9, 28.1.2016).
Ersättare i socialnämnden för perioden 2016-2019 (KF § 20, 25.2.2016).
Ordförande i närings- och kulturnämnden för perioden 2016-2019 (KF § 24,
25.2.2016)
Tf kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktige att Joel Widengren beviljas
befrielse från sina kommunala förtroendeuppdrag i enlighet med anhållan.
BESLUT:
Enligt förslag.

KF § 17, 16.2.2017
Bilaga – Anhållan.
BESLUT:
Joel Widengren beviljas befrielse från sina kommunala förtroendeuppdrag i enlighet med anhållan.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
16.02.2017

Dnr: KANSLI 44/2017
KF § 18

ERSÄTTARE TILL KOMMUNSTYRELSEN

KS § 45, 7.2.2017
Under förutsättning att Joel Widengren beviljats befrielse från sitt förtroendeuppdrag som ersättare i kommunstyrelsen bör en ny ersättare utses.
TF. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige en ny ersättare för Mikael
Selander i kommunstyrelsen.
Teres Backman föreslår Marcus Eriksson.
BESLUT:
Kommunstyrelsen föreslår enhälligt inför kommunfullmäktige att Marcus Eriksson utses till ersättare för Mikael Selander i kommunstyrelsen.
KF § 18, 16.2.2017
BESLUT:
Marcus Eriksson utses till ersättare för Mikael Selander i kommunstyrelsen under år 2017.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE
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Sammanträdesdatum
16.02.2017

Dnr: KANSLI 45/2017
KF § 19

ERSÄTTARE TILL SOCIALNÄMNDEN

KS § 46, 7.2.2017
Under förutsättning att Joel Widengren beviljats befrielse från sitt förtroendeuppdrag som ersättare i socialnämnden bör en ny ersättare utses.
TF. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige en ny ersättare istället för
Joel Widengren i socialnämnden.
Teres Backman föreslår Jan-Anders Öström.
BESLUT:
Kommunstyrelsen föreslår enhälligt inför kommunfullmäktige att Jan-Anders
Öström utses till ersättare i gruppen Samarbetslistan i socialnämnden.
KF § 19, 16.2.2017
BESLUT:
Jan-Anders Öström utses till ersättare i gruppen Samarbetslistan i socialnämnden under perioden 2017-2019.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE
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Sammanträdesdatum
16.02.2017

Dnr: KANSLI 46/2017
KF § 20

LEDAMOT TILL NÄRINGS- OCH KULTURNÄMNDEN

KS § 47, 7.2.2017
Under förutsättning att Joel Widengren beviljats befrielse från sitt förtroendeuppdrag som ordförande i närings- och kulturnämnden, bör en ny ledamot utses.
TF. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige en ny ersättare för Joel Widengren i närings- och kulturnämnden.
Teres Backman föreslår Tage Mattsson.
BESLUT:
Kommunstyrelsen föreslår enhälligt inför kommunfullmäktige att utse Tage
Mattsson till ledamot i närings- och kulturnämnden.
KF § 20. 16.2.2017

Johan Hellström föreslår att Johan Hilander utses som ledamot och Tage
Mattsson utses till ersättare i närings- och kulturnämnden. Försaget får understöd.
BESLUT:
Johan Hilander utses som ledamot och Tage Mattsson utses till ersättare i närings- och kulturnämnden under perioden 2017-2019.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE
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Sammanträdesdatum
16.02.2017

Dnr: KANSLI 47/2017
KF § 21

ORDFÖRANDE I NÄRINGS- OCH KULTURNÄMNDEN

KS § 48, 7.2.2017
Under förutsättning att Joel Widengren beviljats befrielse från sitt förtroendeuppdrag i närings- och kulturnämnden, bör en ny ordförande utses.
TF. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att en ny ordförande utses
för närings- och kulturnämnden.
Teres Backman föreslår nuvarande viceordförande Johan Hellström till ny ordförande. Till ny viceordförande föreslås André Sjöström.
BESLUT:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Johan Hellström utses
till ordförande och André Sjöström till viceordförande i närings- och kulturnämnden.
KF § 21, 16.2.2017
BESLUT:
Johan Hellström utses till ordförande och André Sjöström till viceordförande i
närings- och kulturnämnden under perioden 2017-2019.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE
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Sammanträdesdatum
16.02.2017
KF § 22

ANMÄLNINGSÄRENDEN

Skatteinkomster t.o.m. 31.1.2017 i bilaga.

FRÅGESTUND
”Förvaltningsstadgan 4:10 Frågestund
För behandling av muntliga frågor framställda av kommunfullmäktiges
ledamöter kan det ordnas en frågestund omedelbart efter det att fullmäktiges formella sammanträde avslutats. Ledamot i kommunfullmäktige kan härvidlag ställa frågor angående kommunens förvaltning,
skötsel och ekonomi till kommunstyrelsens ordförande eller kommundirektören. Fråga skall besvaras omedelbart eller senast under den
frågestund som följer vid nästa sammanträde i kommunfullmäktige.
Det antecknas till protokollet att frågestund har anordnats samt, vilka
frågor som behandlats och deras tidsutdräkt men ej innehållet i avgivna svar. Kommunfullmäktiges ordförande tjänstgör som ordförande
även under frågestunderna. Frågestunderna är offentliga.”

Leif Borg: Frågor rörande behandling av FIFAX ärenden inom BTN?
Denna fråga får svar på till nästa KF. FIFAX och frågor angående
jäv? (kl. 18:51-18.55)
Kari Kärki: Frågor angående FIFAX och styrelsens arbete? (kl. 18:5519:01)
Kerstin Wikgren: Frågor angående KST och indelningsområden? (kl.
19:03-19:06)
Leif Borg: Frågor om KST. (kl. 19:06-19:07)
Tage Mattsson: Frågor om FIFAX och avlopp. (kl. 19:07-19:08)
Kerstin Wikgren: Fråga om återvinningsstationerna och ekonomisk
inbesparing. (kl. 19:08-19:10)
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Johan Hellström: Fråga om nyvalda kommundirektörens tillträdande.
(kl. 19:10)
Tage Mattsson: Frågor om KST och indelningsområden. (kl. 19:1019:12)
Kari Kärki: Hur ställer sig KS till kommunsammanslagningar? (kl.
19:12-19:14)
Leif Borg: Frågor kring kommunsammanslagning och KST. (kl. 19:1415)
Kerstin Wikgren: Frågor kring information om kommunstrukturer. (kl.
19:15-19:15)
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BESVÄRSFÖRBUD
Vad förbudet grundar sig på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan kommunalbesvär enligt 111 § KomL inte anföras över beslutet i nedanstående paragrafer.
Paragrafer: §§ 11-13, 15, 22
Enligt 15 § FörvaltningsprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte
anföras över nedan nämnda beslut.
Paragrafer och grunderna för besvärsförbudet:

BESVÄRSANVISNING
Besvärsmyndighet och
besvärstid

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas genom besvär.
§§ 14, 16-21
Besvärsmyndighet, adress och postadress:
Ålands Förvaltningsdomstol
PB 31
22101 Mariehamn
Kommunalbesvär, paragrafer: §§ 14, 16-21
Besvärstid 30 dagar
Förvaltningsbesvär, paragrafer:
Besvärstid dagar
Annan besvärsmyndighet, adress och postadress
Paragrafer:
Besvärstid dagar
Besvärstiden börjar från delgivning av beslutet.
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Besvärskrift

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 räknas.

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 sändarens eget ansvar. Handlingarna
skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.

Tilläggsuppgifter
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