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Sammanträdesdatum
02.11.2020
SN § 106

SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Socialnämnden 02.11.2020 § 106

Förslag:
Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.
Beslut: Förslaget godkändes.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
02.11.2020
SN § 107

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

Socialnämnden 02.11.2020 § 107

Förslag:
Socialnämnden utser två protokolljusterare.
Protokollet justeras den 05.11.2020.
Beslut: Till protokolljustrare valdes Lars Pipping och Josefine Egenfelt. Justeringen sker den 5 november 2020.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
02.11.2020
SN § 108

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Socialnämnden 02.11.2020 § 108

Förslag:
Föredragningslistan godkänns.
Beslut:
Beslöts att ärende 117 § anhållan om handikappservice upptogs till
behandling under 114 § och numreringen ändrades därefter.
I övrigt 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
02.11.2020
SN § 109

INFORMATION OM SOCIALVÅRDENS VERKSAMHET

Socialnämnden 02.11.2020 § 109

Muntlig uppdatering om läget inom socialvården på mötet.
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG:
Till kännedom.
SOCIALNÄMNDENS BESLUT: Förslaget godkändes.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
02.11.2020
SN § 110

SKRIVELSE

Socialnämnden 02.11.2020 § 110

Kommunstyrelse 22.09.2020 § 274
Kommunstyrelse 25.08.2020 § 222
Socialnämnden 29.06.2020 § 69
Kommunstyrelse 26.05.2020 § 150
Kerstin Wikgren har å Eckerö pensionärsföreningens vägnar
lämnat in en skrivelse till kommunstyrelsen (bilaga). Frågeställningarna i skrivelsen hör främst till socialförvaltningens område.
Kommundirektörens förslag:
Ärendet remitteras till socialnämnden. Socialnämndens utlåtande bör vara kommunstyrelsen tillhanda senast 12 juni 2020.
BESLUT:
Kommunstyrelsen begär att socialförvaltningen tar kontakt med
ÄlDis koordinator med en förfrågan om att vilka möjligheter det
finns för att utveckla det tekniska systemet.
I övrigt enligt förslag.
Paragrafen justerades omedelbart.
Socialnämnden 29.06.2020 § 69
Bilagor:
- Eckerö pensionärsförening brev
- Svarsbrev
Socialchefen och hemserviceledaren och skrivit ett svarsbrev till
Eckerö pensionärsförening.
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG:
Socialnämnden beslutar att skicka svarsbrevet till Eckerö pensionärsförening. Till kännedom till kommunstyrelsen.
SOCIALNÄMNDENS 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
02.11.2020

Kommunstyrelse 25.08.2020 § 222
Socialnämnden har beslutat att skicka ett svarsbrev till Eckerö
pensionärsföreningen.
Kommundirektörens förslag:
Brevet antecknas till kännedom.
BESLUT:
Kommunstyrelsen konstaterar att socialchefen inte har följt
kommunstyrelsens direktiv om att styrelsen ska erhålla ett utlåtande. Istället för att svarsbrevet skickas ut direkt från socialnämnden.
Kommunstyrelse 22.09.2020 § 274
Styrelsen för Eckerös pensionärsförening har lämnat in en begäran om förtydligande med anledning av svarsbrevet som socialnämnden beslöt att skicka ut till pensionärsföreningen.
Kommundirektörens förslag:
Ärendet remitteras till socialnämnden för utlåtande som ska till
kommunstyrelsen återkomma senast 9.10.2020 med förtydliganden. Eckerö pensionärsföreningens begäran om förtydligande besvaras av kommunstyrelsen.
BESLUT:
Enligt förslag.
Paragrafen justerades omedelbart.
Socialnämnden 02.11.2020 § 110

Bilagor:
- skrivelse nr 2
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG:
Socialnämnden svarar inför kommunstyrelsen enligt följande:
Socialnämnden konstaterar att besluten om åtgärder har gjorts
enligt de direktiv som löpande kommit från ÅHS och LR. Direktiven har justerats och förändrats under pandemins gång och
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
02.11.2020

beslut har tagits på olika nivåer beroende på läget i kommunen.
Syftet har genomgående varit att skydda våra äldre i kommunen.
Personalen på Solgården använder skyddsutrustning (och visir)
enligt de riktlinjer som råder.
Ekergården är ett pensionärsboende och hyresdirektiven revideras om behov uppstår.
I Eckerö finns olika typer av boende:
- ”vanliga” privata hyresbostäder
- Ekergården (pensionärsbostäder)
- Solgården (ESB)
- Oasen (institution)
Syftet är att kunna hänvisa medborgarna till ”rätt vårdnivå”.
Solgården har haft en ansvarig person på plats under hela semesterperioden.
SOCIALNÄMNDENS BESLUT: Förslaget godkändes och justerades omedelbart.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
9

Sammanträdesdatum
02.11.2020
SN § 111

BARNOMSORGSTAXA

Socialnämnden 02.11.2020 § 111

Från och med 1 januari 2021 gäller Landskapslag om barnomsorg och grundskola Nr 32/2020.
Enligt den nya barnomsorgs- och grundskolelagen så ska förundervisningen
vara kostnadsfri från årsskiftet.
Enligt § 22 Avgift för kommunal barnomsorg, ska kommunen senast tre månader före en ändring av avgifterna införs meddela vårdnadshavarna om ändringen. Detta torde dock inte gälla innan lagen har trätt i kraft.
Enligt § 23 Avgiftsfrihet, uppbärs inte barnomsorgsavgift för förundervisning under minst 20 timmar per vecka under året innan barnet börjar i grundskolan eller får motsvarande undervisning på annat sätt.
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG:
För ett barn som erhåller förundervisning året innan skolstart uppbärs avgift enligt 60 % om barnet har en heldagsplats på 100 %. Om barnet har en halvdagsplats på 60 % uppbärs ingen avgift alls.

SOCIALNÄMNDENS BESLUT: Socialnämnden besluter återremittera ärendet.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
02.11.2020
SN § 112

MEDBORGARINITIATIV: ÄLDRERÅD

Socialnämnden 02.11.2020 § 112
Socialnämnden 01.06.2020 § 61
Kommunstyrelse 12.02.2019 § 39
Socialnämnden 21.01.2019 § 7
Kommunfullmäktige 18.10.2018 § 91
Kommunstyrelse 09.10.2018 § 277
Kommunfullmäktige 19.04.2018 § 36
Kommunstyrelse 10.04.2018 § 112
Eckerö pensionärsförening inkom 3.4.2018 med ett initiativ. Föreningen anför att kommunen bör instifta ett äldreråd för att öka delaktighet och inflytande för äldre och funktionsnedsatta. Rådet ska fungera som diskussions- och utvecklingsorgan beträffande framtidsfrågor för äldre och personer med funktionsnedsättning, förbättra deras
förutsättningar att fortsätta bo hemma, få kvalitativa tjänster samt påverka tjänsternas innehåll och utförande.
Kommundirektörens förslag:
Ärendet remitteras till socialnämnden för utlåtande.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar att inför kommunfullmäktige föreslå att ett
äldreråd inrättas i kommunen.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram instruktioner samt föreslå
medlemmar under förutsättning att kommunfullmäktige inrättar äldreråd.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Kommunfullmäktige 10.4.2018 § 36
Bilaga:
1.Medborgarinitiativ
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
02.11.2020

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att inför kommunfullmäktige föreslå att ett
äldreråd inrättas i kommunen.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram instruktioner samt föreslå
medlemmar under förutsättning att kommunfullmäktige inrättar äldreråd.

BESLUT:
John Hilander föreslår att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen
för framtagande av instruktioner innan kommunfullmäktige slutgiltigt
tar ställning i frågan. Förslaget får understöd av Mikael Sandholm.
Ordföranden fastställer omröstningspropositionen:
JA- fortsatt behandling.
NEJ- John Hilanders förslag om återremiss.
Röstningen utföll enligt följande:
Nio röster för fortsatt behandling.
Två röster för John Hilanders förslag om återremiss.
Se bilagt röstningsprotokoll.
Därefter fortsatte behandlingen. Kommunfullmäktige beslutade enligt
kommunstyrelsens förslag.

Kommunstyrelse 9.10.2018 § 277
Bilaga:
1. Medborgarinitiativ
2. Förslag på instruktion för äldrerådet
Kommunfullmäktige beslutade10.4.2018 § 36 att inrätta äldreråd i
kommunen. Kommunstyrelsen fick i uppdrag att ta fram instruktioner
samt föreslå medlemmar under förutsättning att kommunfullmäktige
inrättar äldreråd.

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen remitterar ärendet till socialnämnden för framtagande av förslag på rådets sammansättning samt för att inhämta förslag från pensionärsföreningen i Eckerö.
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
Utdragets riktighet
påseende
bestyrkes
Ordf.
Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__
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Sammanträdesdatum
02.11.2020

Förslag på instruktioner överlämnas till kommunfullmäktige för slutligt
beslut.
BESLUT:
-Instruktionerna överlämnas till fullmäktige för slutligt beslut.
-Kommundirektören skickar ut förfrågan till Eckerö pensionärsförening om nominering av tre ordinarie ledamöter jämte personliga ersättare Pensionärsföreningen ska inkomma med sina nomineringar
senast 16.11.2018.
-Kommundirektören går ut med upprop i Eckerö info om intresseanmälningar för att delta i äldrerådets arbete. Socialnämnden nominerar
2 av rådets medlemmar och personliga ersättare bland inkomna intresseanmälningar, senast i sitt ordinarie möte i december. Sammasättningen ska i övrigt följa jämställdhetslagen som stadgar att könsfördelningen i kommunala organ, utom fullmäktige, ska vara inom intervallet 40-60 procent.
Kommunfullmäktige 18.10.2018 § 91
Kommunstyrelsens förslag:
Instruktionerna överlämnas till fullmäktige för slutligt beslut.
BESLUT:
Fullmäktige beslutar att fastställa instruktionerna enligt kommunstyrelsens förslag med tillägget att äldrerådet inom sig utser ordförande
och viceordförande.
Socialnämnden 21.1.2019 § 7
Bilaga – Medborgarinitiativ
Bilaga - Förslag på instruktion för äldrerådet
Bilaga – Förslag till nomineringar

Det har inkommit följande nomineringar till äldrerådet:
- Förslag till ordinarie ledamöter är Kari Kärki och Jan-Erik
Mattsson
- Förslag till ersättare är Birgitta Blomqvist och Christina
Hamberg
Socialnämndens uppgift är att nominera 2 av rådets medlemmar och personliga ersättare bland inkomna intresseanmälningar. Sammasättningen ska i övrigt följa jämställdhetslagen
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
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02.11.2020

som stadgar att könsfördelningen i kommunala organ, utom
fullmäktige, ska vara inom intervallet 40-60 procent. Intresset
hos allmänheten har varit svalt och på listan som inkom den
10.1.2019 finns två ordinarie och två ersättare.
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Socialchefen föreslår att socialnämnden tar ställning till nomineringarna och för fram två medlemmar och personliga ersättare bland inkomna intresseanmälningar inför kommunstyrelsens behandling av
ärendet.
SOCIALNÄMNDENS BESLUT
Socialnämndens för fram följande två medlemmar och personliga ersättare bland inkomna intresseanmälningar:
-

Ordinarie ledamöter: Kari Kärki och Jan-Erik Mattsson
Ersättare: Birgitta Blomqvist och Christina Hamberg

Kommunstyrelse 12.02.2019 § 39
I enlighet med antagen instruktion för äldrerådet, KF 18.10.2018 § 91,
ska kommunstyrelsen tillsätta rådets 5 medlemmar genom förslag
från socialnämnden samt pensionärsföreningen. Av samma instruktion framgår att rådet inom sig utser ordförande och viceordförande.
Pensionärsföreningen inkom 14.11.2018 med följande nomineringar:
Ordinarie: Mårten Anderson
Ersättare: Rolf Söderlund
Ordinarie: Elisabeth Överström
Ersättare: Regina Johansson
Ordinarie: Anne Pesonen
Ersättare: Jan Hamberg
Den 10.1.2019 inkom ytterligare nomineringar från allmänheten. Socialnämnden har bland dessa nomineringar utsett följande till äldrerådet:
-

Ordinarie ledamöter: Kari Kärki och Jan-Erik Mattsson
Ersättare: Birgitta Blomqvist och Christina Hamberg

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.
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Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tillsätter äldrerådet utgående från de nomineringar
som inkommit från pensionärsföreningen och socialnämnden.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar att äldrerådets sammansättning för 2019
eller tills ett nytt råd tillsätts ska vara enligt följande:
Ordinarie: Mårten Anderson
Ersättare: Rolf Söderlund
Ordinarie: Elisabeth Överström
Ersättare: Regina Johansson
Ordinarie: Anne Pesonen
Ersättare: Jan Hamberg
Ordinarie: Kari Kärki
Ersättare: Birgitta Blomqvist
Ordinarie: Jan-Erik Mattsson
Ersättare: Christina Hamberg
Socialchefen kallar till ett konstituerande möte.

Socialnämnden 01.06.2020 § 61
I enlighet med antagen instruktion för äldrerådet, KF 18.10.2018 § 91,
ska kommunstyrelsen tillsätta rådets 5 medlemmar genom förslag
från socialnämnden samt pensionärsföreningen. Av samma instruktion framgår att rådet inom sig utser ordförande och viceordförande.
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG:
Socialnämnden begär av kommunstyrelsen att kommunstyrelsen av
pensionärsföreningen i Eckerö begär in förslag på tre ordinarie ledamöter jämte personliga ersättare till äldrerådet för tiden 2020-2023.
Socialnämnden begär vidare att kommunstyrelsen går ut med upprop
i Eckerö info om intresseanmälningar för att delta i äldrerådets arbete.
Socialnämnden nominerar sedan 2 av rådets medlemmar och personliga ersättare bland inkomna intresseanmälningar.

Protokolljusterarnas signatur
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Kommunstyrelsen tillsätter äldrerådet med fem ordinarie ledamöter
och fem ersättare utgående från de nomineringar som inkommit från
pensionärsföreningen och socialnämnden.
Sammansättningen ska i följa jämställdhetslagen som stadgar att
könsfördelningen i kommunala organ, utom fullmäktige, ska vara
inom intervallet 40-60 procent.
SOCIALNÄMNDENS BESLUT:
Enligt förslag.
Socialnämnden 02.11.2020 § 112
Bilaga:
- Förslag från pensionärsföreningen
Förslag på ledamöter har inkommit från pensionärsföreningen.
Roger Borg och Janke Mattson har anmält sitt intresse för äldrerådet
efter annonsering i Infobladet.

SOCIALCHEFENS FÖRSLAG:
Socialnämnden föreslår tillsättande av äldreråd inför kommunstyrelsen.
SOCIALNÄMNDENS BESLUT: Socialnämnden föreslår tillsättande
av äldrerådet inför kommunstyrelse enligt pensionärsföreningens förslag samt Roger Borg och Janke Mattson. Protokollet justerades
omedelbart.
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Sammanträdesdatum
02.11.2020
SN § 113

BUDGETUPPFÖLJNING

Socialnämnden 02.11.2020 § 113

Bilaga: budgetutfall september 2020
Budgetutfallet per sista september 2020 är 73,6 % av beräknade 75
%. Utfallet är således tillsvidare inom ram.
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG:
Till kännedom.
SOCIALNÄMNDENS BESLUT: Förslaget godkändes.
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Sammanträdesdatum
02.11.2020
SN § 114

KONFIDENTIELLT ÄRENDE - ANHÅLLAN HANDIKAPPSERVICE

Socialnämnden 02.11.2020 § 114
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02.11.2020
SN § 115

BEGÄRAN OM TILLÄGGSBUDGET - BARNSKYDD

Socialnämnden 02.11.2020 § 115
Till följd av kostnader inom barnskyddet som inte har kunnat förutses
bör socialnämnden begära om tilläggsmedel.

SOCIALCHEFENS FÖRSLAG:
Socialnämnden begär inför kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
om tilläggsmedel på 35000 € för år 2020, för barnskyddet.
SOCIALNÄMNDENS BESLUT: Förslaget godkändes.
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BEGÄRAN OM TILLÄGGSBUDGET - FOLKHÄLSAN HEMTJÄNST

Socialnämnden 02.11.2020 § 116
Socialnämnden har från mars köpt hemservicetjänster från Folkhälsan eftersom det på grund av Corona var svårt för hemservicepersonalen besöka klienter ute i kommunen. Avtalet gäller till den 31 december.
Kostnaderna för tjänster räknas bli c 25 500 euro år 2020.
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG:

Socialnämnden begär inför kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
om tilläggsmedel på 25 500 euro för år 2020 för hemservice.
SOCIALNÄMNDENS BESLUT:

Socialnämnden konstaterar att de beslut som togs av KS i mars 2020
pga Coronapandemin innebär tilläggskostnader och behov av til-läggsbudget uppstår.
Socialnämnden begär inför kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
om tilläggsmedel på 25 500 euro för hemservice.
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BEGÄRAN OM TILLÄGGSBUDGET- HANDIKAPPSERVICE

Socialnämnden 02.11.2020 § 117

Till följd av kostnader inom handikappservice som inte har kunnat
förutses bör socialnämnden begära om tilläggsmedel.
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG:
Socialnämnden begär inför kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
om tilläggsmedel på 31365 € för år 2020, för handikappservice.
SOCIALNÄMNDENS BESLUT: Förslaget godkändes.
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ANSTÄLLNING AV NÄRVÅRDARE

Socialnämnden 02.11.2020 § 118
Jenny Sundin har sagt upp sig från sin befattning som närvårdare.
Befattningen behöver utannonseras och tillsättas ordinarie från och
med 15.11.2020. Lön enligt AKTA 04SOS06A, 2407,06€.
Socialnämnden har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att fatta beslut
i ärendet.
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG:
Socialnämnden besluter att utannonsera den ordinarie befattningen
som närvårdare på 100 % och delegerar utannonsering och tillsättande av befattningen till hemserviceledaren i samarbete med socialchefen.
SOCAILNÄMNDENS BESLUT: Förslaget godkändes.
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DELGIVNINGAR

Socialnämnden 02.11.2020 § 119

1. TJ-beslut oktober 2020

SOCIALCHEFENS FÖRSLAG:
Till kännedom.
SOCIALNÄMNDENS BESLUT: Förslaget godkändes.
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ECKERÖ KOMMUN

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE
OCH BESVÄRSANVISNING

Organ

Sammanträdesdatum

2.11.2020
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: 106-113, 115-119
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: 114
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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