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Sammanträdestid

Måndagen den 17.08.2015 kl. 19:00-21:40

Sammanträdesplats

Kommunkansli

FÖREDRAGNINGSLISTA
SN § 99

Kallelse och beslutförhet

SN § 100

Val av protokolljusterare, tid och plats

SN § 101

Godkännande och komplettering av föredragningslistan

SN § 102

Äldreomsorgen: Rekrytering av vikarierande närvårdare

SN § 103

Uppsägning

SN § 104

Ansökan om tjänstledighet

SN § 105

Socialkansli: Socialarbetarresurs 40 %

SN § 106

Tf närvårdarbefattning inom hemtjänst ute

SN § 107

Socialkansliet informerar om situationen i kommunen

SN § 108

Administrering av plogning till kommunens hemtjänst
tagare

SN § 109

Antagande av hyresgäst till Ekergården

SN § 110

Sittuationen på Solgården

SN § 111

Äldreomsorgen: Rekrytering av ledande närvårdare

SN § 112

Lönepåslag för handhavande av ledande
närvårdareuppgifter

Eckerö den 17.8.2015

Jessica Björn
Vik Socialchef

ECKERÖ KOMMUN
SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
17.08.2015

Nr.
8

Plats och tid

Kommunkansli måndagen den 17.08.2015 kl. 19:00-21:40

Beslutande

Jan-Anders Öström
Henrietta Hellström
Kerstin Wikgren
Rune Söderlund
Britt Berthen-Eklund

ordförande
viceordförande
ledamot
ledamot
ledamot

Föredragande

Jessica Björn
Leila Kuutamo 19:00-19:40

Vik Socialchef
Äldreomsorgsledare

Benjamin Sidorov
99-106 Extra ärenden:107-110
§ 102 utökas till § 111 och § 112
Ordförande

Tf socialarbetare

Jan-Anders Öström

Jessica Björn

Övriga närvarande
Paragrafer
Underskrifter

Protokolljustering
Ort och tid

Sekreterare

Eckerö tisdag den 18.8. 2015, kl.18:30

Kerstin Wikgren

Rune Söderlund

Protokollet framlagt tillpåseende. Plats och tid

Kommunkansliet i Överby den 19.8.2015 kl 08:00

Intygar

Jessica Björn
vik socialchef

Utdragets riktighet bestyrks
Ort och tid
Underskrift

ECKERÖ KOMMUN
SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
2

Sammanträdesdatum
17.08.2015
SN § 99

KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET

Socialnämnden 17.08.2015 § 99
FÖRSLAG:
Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.
BESLUT:
Godkänns

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
3

Sammanträdesdatum
17.08.2015
SN § 100

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS

Socialnämnden 17.08.2015 § 100
FÖRSLAG:
Rune Söderlund och Kerstin Wikgren föreslås som protokolljusterare.
Justering den 18.8.2015 kl 18:30
BESLUT:
Godkänns

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
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Sammanträdesdatum
17.08.2015
SN § 101

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Socialnämnden 17.08.2015 § 101
FÖRSLAG:
Föredragningslistan godkänns med följande extra ärenden:
SN § 107 Socialkansliet informerar om situationen i kommunen
SN § 108 Administrering av plogning till kommunens hemtjänst tagare
SN § 109 Antagande av hyresgäst till Ekergården
SN § 110 Situationen på Solgården

SN § 102 utökas till § 111 och § 112
BESLUT:
Godkänns

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
5

Sammanträdesdatum
17.08.2015

Dnr: SOC 189/2015
SN § 102
ÄLDREOMSORGEN: REKRYTERING AV VIKARIERANDE NÄRVÅRDARE
Socialnämnden 17.08.2015 § 102
SN§ 91/22.6.2015
Förutsatt att socialnämnden beviljar semester samt tjänstledighet
utan lön för en ordinarie närvårdare i § 90/2015, finns ett ledigt vikariat som närvårdare för tiden 24.8.2015–30.9.2016.
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Socialchefen presenterar sitt förslag på mötet.
Socialchefen föreslår att ett vikariat som närvårdare för tiden
24.8.2015–30.9.2016 lediganslås.
Socialchefen föreslår att socialnämnden sänder ut en skriftlig intresseförfrågan angående handhavande av ledande närvårdar uppgifter,
till behöriga närvårdare som innehar en ordinarie befattning eller ett
längre vikariat inom äldreomsorgen i Eckerö kommun.
SOCIALNÄMNDENS BESLUT
Socialnämnden besluter att annonsera efter en vikarierande närvårdare för tiden 24.8.2015–30.9.2016. Annonseringstid under juli månad. I annonsen ska det framkomma att uppgifter som ledande närvårdare (fram till 31.12.2015) kan komma att ingå om man kommer
överens om det. Parallellt sänds en skriftlig intresseförfrågan angående handhavande av ledande närvårdar uppgifter, till behöriga närvårdare som har en ordinarie befattning eller ett längre vikariat inom
äldreomsorgen i Eckerö kommun.
Rekryteringen sker av äldreomsorgsledaren i samråd med socialnämndens presidier. Rekryteringsgruppen kommer med förslag till
socialnämndens sammanträde i augusti som preliminärt inplanerat till
den 17 augusti.
Socialnämnden 17.08.2015 § 102

ÄLDREOMSORGSLEDARENS FÖRSLAG
Närvårdare vikariat 100 % 24.8.2015 – 30.9.2016

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
17.08.2015

För vikariat föreslås närvårdare Jenny Sundin. Jenny jobbar idag på
Solgården som timanställd och inom hemsjukvård, ÅHS i Eckerö.
BESLUT:
Jenny Sundin väljs att anställas till den utlysta tjänsten som närvårdare 100%, ingen prövotid tillämpas på grund av hennes tidigare
tjänstgöring på solgården. Sundins lönesättning bestäms enligt Aktas
avtal.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
7

Sammanträdesdatum
17.08.2015

Dnr: SOC 191/2015
SN § 103

UPPSÄGNING

Socialnämnden 17.08.2015 § 104

Linda Willford säger medels skrivelse den 28.7.2015 upp sig från
sin ordinarie tjänst som närvårdare inom äldreomsorgen i Eckerö
kommun.

Hänv: Bilaga 04.08.2015

SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Skrivelsen delges socialnämnden och antecknas till kännedom.
Tjänsten lediganslås, rekryterings grupp utses för tillsättande av
tjänsten.

BESLUT
Äldreomsorgsledaren utannonserar tjänsten till den 31.8.2015 kl
15.00, intervjuar sökanden och tar med sitt förslag till nästa socialnämndsmöte. Lön, avtal och prövotid tillämpas enligt Aktas direktiv.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
17.08.2015

Dnr: SOC 198/2015
SN § 104
ANSÖKAN OM TJÄNSTLEDIGHET
Socialnämnden 17.08.2015 § 105
Monica Mattsson ansöker medels skrivelse den
10.8.2015 om tjänstledighet från sin tjänst som natt
primärskötare vid omsorgshemmet solgården från
den 5.10.2015 – 2.10.2016.
Monica Mattsson ansöker även om semester från
den 8.9.2015 - 4.10.2015.
Motivering till tjänstledigheten ges på mötet.
Hänv: Bilaga 198 2015

SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Monica Mattsson beviljas tjänstledighet under tiden
5.10.2015 – 2.10.2016. Samt semester under förutsättningar att vikarie kan ordnas.
BESLUT
Tjänstledighet beviljas enligt förslag. Natt tjänsten
skall utannonseras till 31.8.2015 kl 15:00.
Lön, avtal och prövotid tillämpas enligt Aktas direktiv.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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SOCIALNÄMNDEN
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Sammanträdesdatum
17.08.2015

Dnr: SOC 113/2015
SN § 105

SOCIALKANSLI: SOCIALARBETARRESURS 40 %

Socialnämnden 17.08.2015 § 106
SN 4.4.2015 § 66/2015
Bilaga - Förslag till annons
Socialarbetarresursen på 40 % har innehafts av Malin Söderberg.
Söderberg har sagt upp sitt förordnande och hennes anställning avslutas per 4 maj 2015.
Det finns budgeterat för en socialarbetarresurs på 40 % för år 2015.
Under sommarmånaderna kommer äldreomsorgsledaren att vara på
plats en vecka i maj, två veckor i juni samt för att sedan börja arbeta
på heltid 3.8.2015. Äldreomsorgsledaren är till 50 % budgeterad under socialkansliet.
Det betyder att socialkansliet även behöver sköta en del av äldreomsorgsledarens arbetsuppgifter. Socialarbetarresursen kan med
fördel utökas under maj, juni och juli månaderna.
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Socialchefen föreslår att socialnämnden besluter att lediganslå en tillfällig tjänst som socialarbetare för tiden omgående till 31.12.2015.
Fram till 31.7.2015 är arbetstiden 60 %, under perioden 1.8.–
31.12.2015 är arbetstiden 40 %.
Rekrytering och anställning av tf. socialarbetare delegeras till socialchefen i samråd med socialnämndens ordförande och viceordförande.
SOCIALNÄMNDENS BESLUT
Socialnämnden besluter enligt förslag.
SN 1.6.2015 § 79/2015
Inom utsatt tid inkom fyra ansökningar till vikariatet. Den person som
ansågs vara mest lämpad för arbetet är bara tillgänglig under sommarmånaderna. Från och med 7 september är tf socialarbetartjänsten
obesatt.
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
17.08.2015

Socialchefen föreslår att tf socialarbetartjänsten utannonseras ånyo
för tiden 1.9-31.12.2015. Rekrytering och anställning av tf. socialarbetare delegeras till socialchefen i samråd med socialnämndens ordförande och viceordförande.
Parallellt utreds sammarbete kring socialarbetarresurs med andra
kommuner.
SOCIALNÄMNDENS BESLUT
Socialnämnden besluter enligt förslag.

Socialnämnden 17.08.2015 § 106

Rekryteringsgruppen bestående av socialchefen i samråd med
socialnämndens ordförande och viceordförande har gått igenom
de sammanlagt 7 ansökningar som inkommit inom ansökningstiden.
Rekryteringsgruppen har funnit att inga behöriga ansökningar har
inkommit.

Förslag: I avsaknad av behöriga ansökande finner rekryteringsgruppen en alternativ lösning.

BESLUT:
Socialnämnden avbryter anställningsförfarandet i avsaknad av
behörig sökande.
Rekryteringsgrupper undersöker möjligheterna att i olika former
sammarbeta med andra kommuner.
Socialchefen har befogenheten att anställa en socialarbetare för
en viss tid inom budget.
Lämnas för kännedom till kommunstyrelsen att socialnämnden
avser rekrytera en socialarbetare på 100 % och sedan sälja ut
tjänst till andra kommuner.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
17.08.2015

Dnr: SOC 190/2015
SN § 106

TF NÄRVÅRDARBEFATTNING INOM HEMTJÄNST UTE

Socialnämnden 17.08.2015 § 107
ÄLDREOMSORGSLEDARENS FÖRSLAG
Erika Lindholm föreslås till tjänsten som närvårdare, utetjänst, 100 %
tom 31.12.2015
Erika har jobbat inom hemtjänst och verkar mycket intresserat om
äldreomsorgen. Erika kan börja jobba omgående.

BESLUT: Erika Lindholm antas som närvårdare ute 100% Avtal,
prövotid (2 månader) och lön enligt Akta.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
12

Sammanträdesdatum
17.08.2015
SN § 107

SOCIALKANSLIET INFORMERAR OM SITUATIONEN I KOMMUNEN
Överskiridande av budgetmedel, barnskydd
Barnskyddet kommer att övergå sina medel för budget 2015 på grund av extra ordinära händelser inom
barnskyddet. Bland annat två placeringar.
Socialnämnden delger informationen till kommunstyrelsen.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
17.08.2015
SN § 108

ADMINISTRERING AV PLOGNING TILL KOMMUNENS HEMTJÄNST TAGARE

Mot bakgrund av skilda oklarheter kring hanteringen av plogning
till kommunens hemtjänstklienter önskas en redogörelse i ärendet.

Förslag: Socialnämnden önskar att tekniska nämnden gör en redogörelse över hur administreringen av plogning till kommunens
hemtjänstklienter skall anordnas.

BESLUT:
Enligt förslag

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
17.08.2015
SN § 109

ANTAGANDE AV HYRESGÄST TILL EKERGÅRDEN

Ekegatan 10 Lägenhet 8 är ledig från och med den 7.9.2015, lägenheten har utannonserats och tre intresseanmälningar har inkommit varav ena har dragit tillbaka sitt intresse.
Ekergårdens pensionärslägenheter är främst till för personer över
65 år med anknytning till kommunen.

Förslag: Britta Heleius föreslås antas som hyresgäst till Ekegatan
10 lgh 8.

BESLUT:
Enligt förslag

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
17.08.2015
SN § 110

SITUATIONEN PÅ SOLGÅRDEN

Situationen på Solgården.
Behandla skrivelsen till socialnämnden, skrivelsen inkom 5.5.2015
Hänv: Skrivelse 5.5.2015
Personal från Solgården bjuds in till socialnämndens möte.
BESLUT
Socialnämnden beslutar sammankalla personal till den 19.8.2015.
Kök och städ från kl 19:00. Närvårdare till kl 20:00.
Socialnämnden, representerad av Socialchefen, ordförande och
vice ordförande beslutar kalla Leila Kuutamo till ett hörande den
20.8.2015 kl 19:00 på kommunkansliet i avsikt att avsluta hennes
anställningsförhållande under pågående prövotid.
Vid hörande skall Kuutamo beredas tillfälle att höras om skälen
jämte motiveringarna till att kommunen överväger att upphäva
Kuutamos tjänsteförhållanden under prövotid. Kuutamo har rätt att
anlita ett biträde vid hörandet.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
17.08.2015
SN § 111

ÄLDREOMSORGEN: REKRYTERING AV LEDANDE NÄRVÅRDARE

Socialnämnden 17.08.2015 § 102
SN§ 91/22.6.2015
Förutsatt att socialnämnden beviljar semester samt tjänstledighet
utan lön för en ordinarie närvårdare i § 90/2015, finns ett ledigt vikariat som närvårdare för tiden 24.8.2015–30.9.2016.
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Socialchefen presenterar sitt förslag på mötet.
Socialchefen föreslår att ett vikariat som närvårdare för tiden
24.8.2015–30.9.2016 lediganslås.
Socialchefen föreslår att socialnämnden sänder ut en skriftlig intresseförfrågan angående handhavande av ledande närvårdar uppgifter,
till behöriga närvårdare som innehar en ordinarie befattning eller ett
längre vikariat inom äldreomsorgen i Eckerö kommun.
SOCIALNÄMNDENS BESLUT
Socialnämnden besluter att annonsera efter en vikarierande närvårdare för tiden 24.8.2015–30.9.2016. Annonseringstid under juli månad. I annonsen ska det framkomma att uppgifter som ledande närvårdare (fram till 31.12.2015) kan komma att ingå om man kommer
överens om det. Parallellt sänds en skriftlig intresseförfrågan angående handhavande av ledande närvårdar uppgifter, till behöriga närvårdare som har en ordinarie befattning eller ett längre vikariat inom
äldreomsorgen i Eckerö kommun.
Rekryteringen sker av äldreomsorgsledaren i samråd med socialnämndens presidier. Rekryteringsgruppen kommer med förslag till
socialnämndens sammanträde i augusti som preliminärt inplanerat till
den 17 augusti.
Socialnämnden 17.08.2015 § 111
ÄLDREOMSORGSLEDARENS FÖRSLAG
Ledande närvårdare
Sandra Karlsson föreslås att anställas som ledande närvårdare,
tjänstgöringsgrad 30 % på Solgården från och med 24.8.2015 tom
31.12.2015.
Sandra Karlsson är utbildad närvårdare med inriktning äldreomsorg.
Sandra har jobbat som vikarierande närvårdare på Solgården somProtokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
Utdragets riktighet
påseende
bestyrkes
Ordf.
Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

ECKERÖ KOMMUN
SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
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Sammanträdesdatum
17.08.2015

maren 2015. Sandra har även läst kurs i ledarskap på högskolan i
Sverige.
BESLUT
Enligt förslag

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
17.08.2015
SN § 112

LÖNEPÅSLAG FÖR HANDHAVANDE AV LEDANDE NÄRVÅRDAREUPPGIFTER

ÄLDREOMSORGSLEDARENS FÖRSLAG
Ledande närvårdare skall beviljas ett lönepåslag för handhavande av
ledande närvårdare uppgifter. Föreslås 220 E/månad som tillägg.
Beslut
Socialnämnden godkänner lönepåslaget.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.
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Eckerö den
__/__20__
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Sammanträdesdatum
17.08.2015
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE
ECKERÖ KOMMUN

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE
OCH BESVÄRSANVISNING

Organ

Sammanträdesdatum

SOCIALNÄMNDEN
PARAGRAFER:
BESVÄRSFÖRBUD
Vad förbudet grundar sig på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt
112 § KomL rättelseyrkande inte framställas,
eller kommunalbesvär anföras över beslutet.
Paragrafer:
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda
beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande
enligt 110 § KomL kan framställas över beslutet.
Paragrafer:
99, 100, 101, 103, 105, 107, 108, 110,
Enligt 15 § FörvaltningsprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan
nämnda beslut.
Paragrafer och grunderna för besvärsförbudet:

Fogas till protokollet

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.
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Sammanträdesdatum
17.08.2015

ANVISNING FÖR
RÄTTELSYRKANDE
Myndighete till vilken rättelseyrkande 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:
Socialnämnden i Eckerö
Södra Överbyvägen 8
22270 Eckerö
Paragrafer: 102, 104, 106, 109, 110, 112.
Yrkandet skall framställas inom 14 dagar
från delgivning av beslutet.

Rättelseyrkandet innehåll

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

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
21

Sammanträdesdatum
17.08.2015

BESVÄRSANVISNING
Besvärsmyndighet och besvärstid

Myndighet till vilken besvär kan anföras
samt besvärstid

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.
Besvärsmyndighet, adress och postadress
Ålands Förvaltningsdomstol
PB 31
22101 Mariehamn
Kommunalbesvär, paragrafer:
Besvärstid 30 dagar
Förvaltningsbesvär, paragrafer:
Besvärstid 30 dagar

Besvärstiden börjar från delgivning av beslutet.
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I besvärsskriften skall uppges:
Besvärsskrift
 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

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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