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SN § 44

KALLELSE OCH BESLUTSFÖRHET

Socialnämnden 03.04.2017 § 44

SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Mötet konstateras lagenligen sammankallat och beslutsfört.
BESLUT
Godkänns
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Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
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SN § 45

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS

Socialnämnden 03.04.2017 § 45

SOCIALCHEFENS FÖRSLAG:
Josefine Egenfelt och Britt-Marie Sjöström-Kärki föreslås som protokolljusterare.
Justering onsdag den 5.4.2017 kl. 15:00.
BESLUT:
Enligt förslag
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Utdragets riktighet
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SN § 46

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Socialnämnden 03.04.2017 § 46

SOCIALCHEFENS FÖRSLAG:
Föredragningslistan kompliteras med följande extraärenden:
SN § 56 Rekrytering av Tf socialarbetare
SN § 57 Konfidentiellt Anmärkning Äldreomsorg, Solgården
Rune Söderlund föreslår att Regelverk specialkost stryks.
Magnus Jansson aviserar: extraärende Konfidentiellt Handikapp anpassning
BESLUT:
Enligt förslag
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Dnr: SOC 71/2017
SN § 47

REKRYTERING AV VIKARERANDE BARNTRÄDGÅRDSLÄRARE

Socialnämnden 03.04.2017 § 47
I enlighet med socialnämndens beslut § 46/2017 har tjänsten som
barnträdgårdslärare varit utannonserad medels följande annons:
Socialnämnden i Eckerö lediganslår ett moderskapsvikariat som
BARNTRÄDGÅRDSLÄRARE 100%
Vikariatet gäller för tiden 28.4.2017-4.5.2018, med eventuell möjlighet
till förlängning.
Behörighetskrav är barnträdgårdslärare med tidigare erfarenhet.
Lön och avtal enligt Akta: 05PKO02B, 2574,83 €. Prövotid tillämpas.
För närmare upplysningar ring daghemmet Nyckelpigan, daghemsföreståndaren Gun Sivén tel 364040.
Sista ansökningsdag 27.03.2017 kl: 15.00
Sedvanlig ansökan med CV och personligt brev skickas per post eller
e-post till:
Eckerö kommun
Socialkansliet
Södra Överbyvägen 8
AX-22270 Eckerö
E-post: info@eckero.ax
Inom ansökningstiden har en stycken ansökan ankommit.
Intervjuer genomförs den 3.4.2017 varför ärendet kompliteras.
Hänv: Bilaga Rekrytering av barnträdgårdslärare.
Hänv: Bilaga, rekryteringsgruppens förslags protokoll
Rekryteringsgruppen föreslår att Annika Lundqvist skall rekryteras till
tjänsten. Annika genomförde en bra intervju och har en gedigen erfarenhet av liknande arbete med barn.
Rekryteringsgruppen föreslår att Annika Lundqvist anställs från den
31.7.2017 till den 4.5.2018.
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG:
Socialnämnden beslutar att omfatta rekryteringsgruppens förslag att
anställa Annika Lundqvist som barnträdgårdslärare från den
31.7.2017-4.5.2018 Lön och avtal enligt Akta: 05PKO02B, 2574,83 €.
Prövotid om 4 månader tillämpas.
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Dnr: SOC 92/2017
SN § 48

FOLKHÄLSAN STÖDGRUPP FÖR VÅLDSUTSATTA KVINNOR

Socialnämnden 03.04.2017 § 48
Hänv: Folkhälsans stödgrupp för våldsutsatta kvinnor
Landskapsföreningen folkhälsan på Åland r.f som bedriver familjerådgivningen på Åland har under en längre tid känt stor oro för kvinnor som utsätts för våld i nära relationer. Familjerådgivningen möter
ett ökande stödbehov från kvinnor som utsatts för våld och konstaterar ett ökning av familjer där våld förekommer, bland familjerådgivningens klienter.
Dessa kvinnor får idag hjälp via socialförvaltningens egen personal,
ofta inom barnskyddet, Tallbacken eller familjerådgivningen.
För en del kvinnor är det bästa stödet att få kontakt med andra kvinnor i samma situation, därför behövs stödgrupper som leds av professionella på området.
Folkhälsans familjerådgivning kan tänka sig att utveckla en stödgrupp
för våldsutsatta kvinnor, led av personal med expertis på området.
Villkoren för att implementera en sådan stödgrupp är att kommunernas socialtjänst kommer erbjuda tjänsten och stå för kostnaderna
som beräknas vara 23-53 euro per gång, beroende på antal deltagare
3-7 stycken.

SOCIALCHEFENS FÖRSLAG:
Socialnämnden beslutar att stödja folkhälsans initiativ till stödgrupp
för våldsutsatta kvinnor.
BESLUT:
Enligt förslag
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Dnr: SOC 32/2017
SN § 49

KOMMUNALA KOLLEKTIVAVTALEN PÅ ÅLAND

Socialnämnden 03.04.2017 § 49
Socialnämnden 06.03.2017 § 36
Socialnämnden 06.02.2017 § 19
Hänv: Cirkular 5 kommunala tjänste och arbetskollektivavtalet 2017
Kommunala avtalsdelegationen (KAD) och huvudavtalsorganisationerna Akava-Åland rf, FOA-Å r.f. och TCÅ rf har den 17 januari 2017
undertecknat protokollen för allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal (AKTA), allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal (UKTA), kommunalt tjänste- och
arbetskollektivavtal för teknisk personal (TS) och arbetskollektivavtal
för timavlönade (TIM-AKA). Det nya avtalet omfattar anställda inom
kommuner och kommunalförbund knutna till de kommunala kollektivavtalen på Åland.
Det nya avtalet träder i kraft den 1 mars 2017 och avtalsperioden
sträcker sig fram till och med den 28 februari 2018. De förändringarna
i det nya avtalet som berör samtliga av social förvaltningens personal.
Arbetstiden förlängs
Arbetstiden förlängs för de olika arbetstidsformerna inom AKTA, TS
och TIM-AKA med en halvtimme per vecka. Förlängningen sker utan
att lönenivån förändras.
Semesterpenningen minskar med 30 %
Genom ett separat tjänste- och arbetskollektivavtal har avtalats att
semesterpenningen minskas med 30 % från nuvarande nivå för kvalifikationsåren 2016-2017 och 2017-2018 samt 2018-2019. Semesterpenning kan på frivillig basis enligt kommunens/kommunalförbundets
prövning omvandlas till ledighet.
I samband med avtalsuppgörelsen har parterna kommit överens om
att under kommande avtalsperiod genomföra en sedan tidigare överenskommen revidering av vissa lönesättningspunkter i AKTA samt att
nya regler för periodarbetstid införs från och med 1.9.2017. De nya
reglerna har ännu ej antagits.
Socialchefen har i kontakt med Daghemsföreståndaren och Äldreomsorgsledaren sett över möjligheterna att inför den förlängda arProtokolljusterarnas signatur
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betstiderna. Kommunförbundet håller möte om de nya reglerna den
3.1.2017 och efter utreds förhållandena vidare.
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG:
Socialnämnden beslutar att anteckna sig informationen till kännedom
samt delegera till Daghemsföreståndaren, För och eftermiddags ledaren samt Äldreomsorgsledare att i samråd med Socialchef och facket
utreda och implementera de nya avtalsreglerna. Rapport lämnas till
socialnämnden vid nästkommande möte.
BESLUT
Enligt förslag

Socialnämnden 06.03.2017 § 36
Hänv: Arbetstidsförlängning: Dagvården
Hänv: Arbetstidsförlängning: Äldreomsorg
Hänv: Arbetstidsförlängning: För och eftermiddagsvården
Hänv: Arbetstidsförlängning: Socialkansli
På socialkansliet, inom dagvård och eftermiddagsvård kommer timbankssystemet tillämpas på samtlig personal från den 1.3.2017.
Inom äldreomsorgen kommer kockarna, köksbiträde och lokalvårdare
att tillämpa arbetstidsförlängningen genom schemaändring där personal börjat tidigare en dag i veckan.
Närvårdarna kommer att förlänga sina scheman med 5 minuter per
dag och resterande tid läggs i timbank som tas ut efter verksamhetens behov.
Närvårdare som arbetar natt har efter eget önskemål gått ner i arbetstid från 75% till 73,2% under tiden 09.01-02.04.2017 vilket betyder att
de nu jobbar 12 timmar/natt istället för 12,15 timmar/natt.
Nattpersonalens arbetstidsjustering sker via nyttjande av söckenhelgerna för att täcka upp deras förlängda arbetstid.

SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Socialnämnden antecknar sig informationen till kännedom.

BESLUT
Socialnämnden beslutar att godkänna tillämpningen av implementeringen för de nya avtalsreglerna inom socialkansli, dagvård, för och
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eftermiddags vård samt äldreomsorgens kockar, köksbiträde samt lokalvårdare.
Socialnämnden återremiterar ärendet till den del som omfattar äldreomsorgens närvårdare, både i dag och nattarbete.

Socialnämnden 03.04.2017 § 49
Äldreomsorgsledaren har i sammarbete med socialchef och facket vidare utrett förslag på hur man kan implementera de nya avtalsreglerna. Olika alternativ har utretts med inriktningen att tiden skall fördelas
på ett sätt som ger mervärde för kommunen.
Hänv: Arbetstidsförlängning: Äldreomsorg, återremiss.
ÄLDREOMSORGSLEDARENS FÖRSLAG:
Socialnämnden beslutar att implementera den förlängda arbetstiden
enligt bilaga.
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG:
Socialnämnden beslutar att omfatta äldreomsorgsledarens förslag.
BESLUT
Enligt förslag
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Dnr: SOC 63/2017
SN § 50

DELGIVNINGAR

Socialnämnden 03.04.2017 § 50
Socialchefen informerar om situationen i kommunen.
Delgivningsbeslut från Socialkansliet och dagvården.

10/BO/17
11/BO/17
skapslåda
12/BO/17
skapslåda
4/BS/17

Beviljat grunddel hemvårdstöd
Tilläggsdel
Beslut om moderskapsunderstöd uttagen. ModerBeslut om moderskapunderstöd uttagen ModerErsättningar för kostnader vid brottsregisterutdrag

5/BS/17
1/F/17
2/V/17

Inledande av barnskyddsklientskap
Faderskap
Avtal om vårdnad

3/HO/17
4/HO/17
12/US/17
13/US/17
kemedel/JB
14/US/17
15/US/17
dicin/ JB
16/US/17
17/US/17
ring
18/US/17
19/US/17
20/US/17
21/US/17
dagvård,
22/US/17
23/US/17

Handikapbidrag/ JB
Närståendevårds stöd kat 1. /JB
Grunddel, läkarräkning/JB
Grund del, el, hyra, trafikförsäkring, lä-

27
16/2-13/3-17

Beviljande

Grunddel, hyra, el, sjukvård. /JB
Grunddel, hyra, el, avfall, dagvård, meGrunddel, hyra och el.
Grunddel, barnförsäkring, trafikförsäkGrunddel
Grunddel, hyra, sjukvård
Grunddel.
Grunddel, el, sjukvård, fordonsskatt,
Kompliterande US
Förebyggande US

av

frånvaro

(oavlönad)
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Beviljande av 4 sem.d

29
30
31

Beviljande av sjukledighet
Beviljande av sjukledighet
Beviljande av deltagande i kurs; insirationsföreläsning för personal inom barnomsorg 28/3-17
Beviljande av deltagande i kurs; inspirationsföreläsning för personal inom
barnomsorg 28/3-17
Beviljande av deltagande i kurs; inspirationsföreläsning för personal inom
barnomsorg 28/3-17
Beviljande av 4 sem.d (2016-års) 27/3
samt 12-13/4 och 18/4-17
Beviljande av 1 försk.sem.d 20/3-17
sem.d
Beviljande av 3 sem.d
Beviljande av vård av akut insjuknat
barn
Beviljande av sjukledighet
Beviljande av 6 sem.d
Beviljande av frånvaro (oavlönad)
Beviljande av sjukledighet

32

33

34
35
36
37
38
39
40
41
42
1 Bo.
gorna

Beviljande av dagvårdsplats på Småpi-

ÄL

Frågor och svar om Äldreomsorgens verksamhet.

SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Socialnämnden beslutar att anteckna sig informationen till kännedom.
BESLUT
Enligt förslag
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Dnr: SOC 39/2017
SN § 51

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

Socialnämnden 03.04.2017 § 51
Socialnämnden 06.03.2017 § 37
Socialnämnden 06.02.2017 § 22

Bilaga – Förslag till verksamhetsberättelse år 2016
Bilaga - Sifferdel, bokslut 2016
Som bilaga finns ett förslag till verksamhetsberättelse 2016 för socialväsendet.
Socialförvaltningen har brukat 104,8% av sina budgeterade medel för
2016. Vilket är en överskridning med 4,8 %.

SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Socialnämnden beslutar att godkänna verksamhetsberättelse enligt
bilaga.

BESLUT
Ärendet återremiteras

Socialnämnden 06.03.2017 § 37
Bilaga – Förslag till verksamhetsberättelse år 2016
Bilaga - Sifferdel, bokslut 2016
Som bilaga finns ett förslag till verksamhetsberättelse 2016 för socialväsendet.
Socialförvaltningen har brukat 105 % av sina budgeterade medel för
2016. Vilket är en överskridning med 5 %.

SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Socialnämnden beslutar att godkänna verksamhetsberättelse enligt
bilaga.
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BESLUT
Ärendet återremiteras

Socialnämnden 03.04.2017 § 51
Bilaga – Förslag till verksamhetsberättelse år 2016
Bilaga - Sifferdel, bokslut 2016
Som bilaga finns ett förslag till verksamhetsberättelse 2016 för socialväsendet.
Socialförvaltningen har brukat 105,7 % av sina budgeterade medel
för 2016. Vilket är en överskridning med 5,7 %.

SOCIALCHEFENS FÖRSLAG:
Socialnämnden beslutar att godkänna verksamhetsberättelse enligt
bilaga.

BESLUT:
Enligt förslag med följande tillägg:
Socialnämnden begär från ekonomichefen att uppdatera kalkylbilderna för socialvården, samt handikappservice sida 4 respektive 24.
Socialnämnden begär till ekonomichefen och löneräknaren att gå
igenom nyckeltalen gällande personal inom dagvården sida 7 och 8.
Socialnämnden önskar att sysselsättnings stöd under övrig socialvård
skall pressenteras som ett skilt moment.
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Dnr: SOC 73/2017
SN § 52

POSITIV OMFÖRDELNING AV BUDGET 2017

Socialnämnden 03.04.2017 § 52
Socialnämnden 06.03.2017 § 43
Rune Söderlund lyfter extraärende om positiv omfördelning av budget
2017 för konto 4305-2530 som kommer få en lägre nyttjandegrad än
vad som planerades i budgetarbetet.
BESLUT
Socialnämnden beslutar att delegera till socialchef att utreda frågan
vidare.

Socialnämnden 03.04.2017 § 52
Den 06.03.2017 upptogs i socialnämnden som extraärenden positiv
omfördelning av budget 2017. Med anledning förändrade omständigheter som uppstått efter budgetbehandlingen och som kommer medföra minskade utgifter för kommunen bör socialnämnden i enlighet
med god förvaltningssed anhållan om ändring av budget för anstaltstjänster köpta inom handikappservice.

SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Socialnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att det budgeterade
resultatområdet C240 Handikappservice, kostnadsstället 2530 Anstalttjänster för handikappade, minskas med 114 570 euro netto.
Verksamhetens kostnader minskas med 145 500 euro, kontot 4305
Kundtjänster köpta av övriga.
Verksamhetens intäkter minskas totalt med 30 930 euro dvs. 16 380
euro, kontot 3257 Klientavgifter samt 14 550 euro, kontot 3261 Åhs
andel av vårdkostnad.
BELSUT
Enligt förslag
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Dnr: SOC 81/2017
SN § 53

PIXNEKLINIKEN

Socialnämnden 03.04.2017 § 53
Hänv: Pixnekliniken 2.0
Hänv: Sammarbetsavtal utkast
Hänv: Pixne verksamhetsplan och produktkatalog
Hänv: Malax kommuns protokollsutdrag
Hänv: Pixnekliniken budget
Kårkulla samkommun beslöt vid sitt möte 12.10.2016 § 25 att missbrukarvårdens verksamhet i samkommunens regi upphör 30.6.2017.
Samarbetsförhandlingar och uppsägningar har verkställts vid
Pixnekliniken i enlighet med detta.
Missbrukarvården på svenska är en stor angelägenhet för kommunernas invånare. I avsikt att upprätthålla kontinuerlig verksamhet fram
till dess att landskapsreformen genomförs och social- och hälsovården överförs till landskapet Österbotten vore det viktigt att missbrukarvården får en ny värdorganisation.
Kommunstyrelsen i Malax kommun har aviserat beredskap att ta över
Pixnekliniken, fram tills landskapsreformen genomförs.
Målet är att medverka till att kontinuiteten inom anstaltsvården för
missbrukare upprätthålls tills landskapsreformen genomförs, och
att genom en personalförstärkning utveckla verksamheterna med
möjlighet till längre vårdepisoder för en bredare målgrupp.
Eftersom Kårkulla har beslutat att avsluta verksamheten och verkställt
sina beslut kommer det inte att handla om överlåtelse av rörelse.
Istället handlar det om att starta upp Pixnekliniken från och med
1.8.2017 i ny regi. Arrangemanget skulle bygga på ett värdkommunavtal och en direktion, för att ge samarbetskommunerna möjlighet till
insyn i verksamheten. Prissättningen skall ses över, förslagsvis så att
den tidigare tillämpade årsavgiften skulle sänkas och istället skulle
dygnspriserna för användningen höjas.
För att kunna genomföra detta att ett flertal av kommunerna i Svenskfinland tecknar ett samarbetsavtalet.
I dagsläget har elva österbottniska städer och kommuner aviserat beredskap att delta i samarbetet.
Tidsplanen är att fullmäktige planerar tillsätta tjänster och ta över
Pixnekliniken från och med 1 augusti 2017. Pixnekliniken bereds möjligheten att anställas i befattningar, som motsvarar nuvarande funktioner.
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Malax kommun är intresserade av att utreda huruvida de Åländska
kommunerna är villiga av att fortsätta sammarbeta med Pixnekliniken
i dess nya regi.
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Socialnämnden beslutar att fortsätta sammarbeta med Pixnekliniken i
dess nya form med Malax kommun som huvudman.
BESLUT
Enligt förslag
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Dnr: SOC 95/2017
SN § 54

ANSÖKAN OM SAMHÄLLSSTÖDD ENSKILD BARNOMSORG

Socialnämnden 03.04.2017 § 54

SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Socialchefen begär att få återta ärendet
BESLUT
Enligt förslag
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Dnr: SOC 98/2017
SN § 55

UPPSÄGNING AV TF SOCIALARBETARE

Socialnämnden 03.04.2017 § 55

TF socialarbetare Benjamin Sidorov har medels skrivelse den
30.3.2017 anhållit om uppsägning från sin tjänst som socialarbetare.
Hänv: Uppsägning Benjamin Sidorov
Sidorov ansöker om att få avsluta sin tjänst från och med den
30.6.2017 och önskar ta ut sin semester om 28 dagar innan vilket gör
att sista arbetsdag blir den 18.5.2017

SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Socialnämnden beviljar Benjamin Sidorov uppsägning från den
30.6.2017.
BESLUT
Enligt förslag
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Dnr: SOC 99/2017
SN § 56

REKRYTERING AV TF SOCIALARBETARE

Socialnämnden 03.04.2017 § 56

Under förutsättning att tf socialarbetare Benjamin Sidorov beviljas
uppsägning i beslut SN § 55/2017 blir tjänsten som socialarbetare
100% obesatt och bör därför utlysas samt tillsättas.
Tjänsten som socialarbetare är budgeterad till 100% för 2017, med
eventuell möjlighet till förlängning.

SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Socialnämnden beslutar att tillsätta en rekryteringsgrupp samt utlysa
tjänsten medels följande annons:
TF socialarbetare 100%
Socialnämnden i Eckerö kommun söker en socialarbetare på 100 %.
Arbetet inleds enligt överenskommelse i början av maj fram till den
31.12.2017, med eventuell möjlighet till förlängning. Prövotid kan
komma att tillämpas.
Tjänsten som socialarbetare omfattar förutom barnskydd också övrigt
socialt arbete.
Behörighetskrav är högskoleexamen enligt FFS 804/92. Med behörighet inom barnskyddet.
Även annan lämplig person med lämplig utbildning och/eller arbetserfarenhet kan anställas.
Grundlön och avtal enligt AKTA 04SOS04A.
Vid intresse hör gärna av dig för mer information till
socialchef Jessica Björn
tfn 018 329 323 eller per e-post jessica.bjorn@eckero.ax
Sista ansökningsdag tisdag den 25.04.2017.
Sedvanlig ansökan jämte betyg och meritförteckning sändes till:
Eckerö kommun/socialkansliet
Södra Överbyvägen 8
22270 Eckerö.
Eller via mail till jessica.bjorn@eckero.ax
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BESLUT
Enligt förslag, rekryteringsgruppen utgörs av socialnämndens ordförande, vice ordförande samt socialchefen.
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Dnr: SOC 103/2017
SN § 57

KONFIDENTIELLT ANMÄRKNING ÄLDREOMSORG SOLGÅRDEN

Socialnämnden 03.04.2017 § 57
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Dnr: SOC 110/2017
SN § 58

EXTRA ÄRENDE KONFIDENTIELLT HANDIKAPP ANPASSNING

Socialnämnden 03.04.2017 § 58
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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:

Enligt 15 § FörvaltningsprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan
nämnda beslut.
Paragrafer och grunderna för besvärsförbudet:

Fogas till protokollet
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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:
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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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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