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HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 1
§ nr

Socialnämnden

06.06.2019

67-69

SOC 67 §:

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

SOC 67 §:

BESLUT:

Socialnämnden konstaterar att sammanträdet är lagligt och beslutfört.
_______________

SOC 68 §:

Protokolljustering
Socialnämnden utser Mona Eriksson och Stellan Egeland till protokolljusterare.
Justering sker 6.6.2019 i kommungården.

SOC 68 §:

BESLUT:
Socialnämnden godkänner protokolljusterarna.
_______________

SOC 69 §:

Godkännande och komplettering av föredragningslistan §§ 81-83

SOC 69 §:

BESLUT:
Socialnämnden godkänner komplettering av föredragningslistan §§ 81-83
_______________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 2
§ nr

Socialnämnden

06.06.2019

70

SOC 70 §:

Ärenden till kännedom
 Social – och hälsovårdsministeriet brev den 8.5.2019 Dnr: 770/2019 gällande rätten
till särskilt stöd och tjänster i Finland för offer för människohandel.
 ---Socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden antecknar ärenden till kännedom.

SOC 70 §:

BESLUT:
Socialnämnden godkänner socialsekreterarens förslag.
_______________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 3
§ nr

Socialnämnden

06.06.2019

71

SOC 71§:

Tjänstemannabeslut
Följande ärenden har behandlats sedan socialnämndens möte 09.05.2019:






§§ 99-122
§§ 29-35
§§ 14-15
§§ 9-11
§§ 13-15

Utkomststöd
Personalärende
Handikappservice
Färdtjänstbiljetter
Barnskyddet

Socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden antecknar besluten till kännedom.
SOC 71 §:

BESLUT:

Socialnämnden godkänner socialsekreterarens förslag.
_______________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 4
§ nr

Socialnämnden

06.06.2019

72

SOC 72 §:

Anhållan om reducerad arbetstid

Anhållan gäller fortsatt reducerad arbetstid för Åsa Andersson om 78,4% av heltid
under perioden 31.07.2019- 31.12.2019.

Bilaga (1)

Anhållan om reducerad arbetstid, vik. föreståndares Linda Persson utlåtande

Socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden godkänner anhållan under förutsättning att deltids arbete inte behövs.

SOC 72 §:

BESLUT:

Socialnämnden godkänner anhållan.
_______________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 5
§ nr

Socialnämnden

06.06.2019

§73

SOC 73 §:

Tillsättandet av ordinarie tjänsten som närvårdare
Tjänsten som tillsvidare anställd närvårdare annonserades ut genom Tidningen Åland
och arbetsförmedlingen.
Inom den utsatta tiden 22.04.2019 har följande personer sökt tjänsten.

Bilaga (1)

Ansökan, CV
Namn

födelsedag

hemkommun

utbildning

Lena Segersvärd

XXX

XXX

Närvårdare

Sandra Humell

XXX

XXX

Närvårdare

Denis Gatelin

XXX

XXX

Närvårdare

Cristinel Lautaru

XXX

XXX

Närvårdare

Mona Wikström

XXX

XXX

Närvårdare

Ida Vargas

XXX

XXX

XXX

Mariyana Stamenkovic

XXX

XXX

sjukskötare

Nina Lindqvist

XXX

XXX

Rosveig
Björkman-Söderlund

XXX

XXX

Närvårdare

Åsa Willford

XXX

XXX

Närvårdare

Jaana Kaski

XXX

XXX

Närvårdare

Mirva Söderström

XXX

XXX

Närvårdare

Undersköterska

Socialsekreterarens förslag:
Tre personer intervjuades. Lena Segersvärd anställs till tillsvidare anställd närvårdare
i nattarbete enligt 75,00 % av heltid enligt överenskommelse. I det fall att Lena
Segersvärd tackar nej till arbetet väljs Sandra Humell till första och Dennis Gatelin
till andra reserv.
För anställningen avtalas en fyra (4) månaders prövotid från den dag räknat då
arbetsförhållandet påbörjas.
(Forts.)
Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 6
§ nr

Socialnämnden

06.06.2019
§73
(Forts.)
Den uppgiftsrelaterade lönen för heltidsarbetet är 2336,26 e, som är 1 754,39
€/månad för 75,00 %.

SOC 73 §:

BESLUT:

Socialnämnden godkänner socialsekreterarens förslag.
_______________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 7
§ nr

Socialnämnden

06.06.2019

74

SOC 74 §:

Anhållan om pensionärslägenhet
En pensionärslägenhet i Blåäng invid Hammargården har sagts upp fr.o.m.
30.4.2019. Lägenhet är 54,5 kvm, hyran är 463,25 e/mån. Lägenheten är i behov av
renovering. Renoveringen ska göras under juni-juli 2019.
3 pensionärer har lämnat in ansökan. Edit Grönlunds son har tagit tillbaka moderns
ansökan per telefon den 23.5.2019 samt per e post den 2.6.2019.

Bilaga (2)

Anhållan om pensionär lägenhet, vik. föreståndares Frida Andersson utlåtande

Namn

födelsedag

hemkommun

ans.datum

Berit Carlsson

XXX

Hammarland

23.10.2017

Elna Josefsson

XXX

Hammarland

15.8.2017

Socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden antar den ena av de två sökande till ny hyresgäst i den 54,5 m² stora
lägenheten i Blåäng. Inflyttning kan ske efter att lägenheten renoverats. Hyran för
lägenheten är för närvarande 8,50 €/m²/månad vilket utgör 463,25 €/månad
SOC 74 §:

BESLUT:

Åtterremiteras för vidare utredning.
_______________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 8
§ nr

Socialnämnden

06.06.2019

75

SOC 75 §

Anmälan om mervärdesskattefri privat socialservice
Företaget Feja Oy Ab har genom Fredman Elinda Sonja Elisabeth ansökt om tillstånd
att bedriva mervärdesskattefri privat socialservice i Hammarlands kommun.
Samtliga nödvändiga bilagor är inlämnade.

Bilaga (3)

Ansökan, utdrag ur handelsregister, intyg om pensionsförsäkring, intyg över
betalning av moms
Socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden beviljar Feja Oy Ab tillstånd att bedriva mervärdesskattefri privat
socialservice i Hammarlands kommun.

SOC 75 §:

BESLUT
Socialnämnden godkänner socialsekreterarens förslag.
_______________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 9
§ nr

Socialnämnden

06.06.2019

76

SOC 76 §

Anhållan om uppsägning som daghemföreståndare
Alexandra Andersson anhåller genom ett brev av den 17.5.2019 Dnr:779/2019 om
uppsägning från tillsvidaretjänst som daghemföreståndare fr.o.m. 1.7.2019.

Bilaga (4)

Anhållan
Socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden antecknar till kännedom att daghemsföreståndare Alexandra
Andersson säger upp sitt tjänsteförhållande så att det uppgör den 30.6.2019.

SOC 76 §:

BESLUT

Socialnämnden godkänner socialsekreterarens förslag.
______________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 10
§ nr

Socialnämnden

06.06.2019

77

SOC 77 §

Förordnandet av daghemsföreståndare vid daghemmet Björkdungen
Då tjänsten som daghemsföreståndare vid daghemmet Björkdungen blir ledigt har
kommunen främst två alternativ. Det ena är att förlänga förordnandet för nuvarande
vikarie Linda Persson med ett år för att under året utreda möjligheter till att
omorganisera ledningsfunktionen för barnomsorgen i Hammarland med beaktande
av de eventuella förändringar i lagstiftningen som planeras.
Det andra alternativet är att ledigförklara tjänsten.

Bilaga (4.1)

vik. daghemföreståndares Linda Persson intresseanmälan för tjänsten
Socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden besluter att förordna Linda Persson till daghemsföreståndare på
heltid under tiden 01.07.2019-30.06.2020. Den uppgiftsrelaterade lönen för tjänsten
är 2.758,85 €/månad.
Socialnämnden meddelar beslutet till kommunstyrelsens kännedom och ser fram
emot initiativ under året för att utreda ledningsfunktionen för barnomsorgen i
Hammarland med beaktande av de eventuella förändringar i lagstiftningen som
planeras.

SOC 77 §

BESLUT:

Socialnämnden godkänner socialsekreterarens förslag.
______________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 11
§ nr

Socialnämnden

06.06.2019

78

SOC 78 §

(konfidentiellt)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 12
§ nr

Socialnämnden

06.06.2019

79

SOC 79 §:

(konfidentiellt)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Socialnämnden
Socialnämnden

09.05.2019
06.06.2019

SOC 53 §:

SIDA 13
§ nr

53
80

Rättelseyrkande gällande specialträdgårdslärarestjänst
Skolnämnden och socialnämnden i Hammarland har sedan 1.8.2014 ingått en
överenskommelse där socialnämnden köper specialbarnträdgårdslärartjänster av
skolnämnden. Enligt skolnämnden är nu gällande avtal otillräckligt inför hösten med
andledning av att resurserna som tillhandahålls från specialläraren behövs i skolan
och således ej kan erbjudas till barndagvården enligt tidigare modell.
Kommunen har en skyldighet att erbjuda specialbarnomsorg till barn med behov av
särskilt stöd enligt § 4 barnomsorgslagen. Detta behov kan fyllas genom att antingen
socialnämnden köper tjänster, i likhet med tidigare arrangemang, eller att en individ
anställs direkt för uppgifter för arbete med barn med särskilda behov.
Behovet av specialbarnomsorg har uppskattas av föreståndarna på daghemmen.
Det kan här nämnas att X antal kommuner har placerat barnomsorgen under
skolnämnden. Norra Ålands skoldistrikt använder sig av skoldistriktets
specialbarnträdgårdslärare medan Södra Ålands skoldistrikt har de separerade
kommun för kommun.

Bilaga (11)

Skolnämnden 23.04.2018 § 18, uppskattning av behov
Vik. Socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden tillsätter en tjänst som specialbarnträdgårdslärare 20% för perioden
06.08.2018 – 16.06.2019. Därefter bör arrangemanget utvärderas och eventuella
justeringar i upplägget genomföras.
Att placera barnomsorgen under skolnämnden bör övervägas på sikt till följd av att
den generella utvecklingen av barnomsorgen går från att i huvudsak vara en form av
socialvård till att i huvudsak vara en del av skolsystemet.

SOC 53 §:

Diskussion med Niklas Wasen den 8.4.2019. Situationen har inte förändrats för
årskurs 2019-2020.

Bilaga (6)

e - post av Niklas Wasen den 8.4.2019,
Socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden godkänner att kommunen ingår ett tidsbestämt arbetsavtals
förhållande med Anita Henriksson som specialbarnträdgårdslärare 20% för perioden
06.08.2019 – 16.06.2020. Därefter bör arrangemanget utvärderas och eventuella
justeringar i upplägget genomföras.
BESLUT:
Socialnämnden godkänner socialsekreterarens förslag.
_______________

(Forts.)
Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 14
§ nr

Socialnämnden
09.05.2019
53
Socialnämnden
06.06.2019
80
(Forts.)
SOC 80 §
Anita Henriksson har genom ett brev av den 21.5.2019 Dnr: 782/2019 lämnat ett
rättelseyrkande gällande socialnämndens beslut av den 9.5.2019 § 53. Enligt Anita
Henriksson är kommunen skyldig att erbjuda specialbarnomsorg till barn med behov
av särskilt stöd enligt § 4 i barnomsorgslagen. Därför enligt Anita Henriksson ska
hennes avtal dateras dagens efter att hennes avtal har gått ut.
Det arbetsavtal som kommunen ingått med Anita Henriksson gäller för tiden
28.08.2018–11.06.2018.
Bilaga (7)

Rättelseyrkande
Socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden korrigerar SNM beslutet av den 09.05.2019 § 53 så att kommunen
ingår ett tidsbestämt arbetsavtals förhållande med Anita Henriksson som
specialbarnträdgårdslärare 20% från de 12.06.2019-30.06.2020. Därefter bör
arrangemanget utvärderas och eventuella justeringar i upplägget genomföras.

SOC 80 §

BESLUT:
Socialnämnden godkänner socialsekreterarens förslag.
_______________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 15
§ nr

Socialnämnden
Socialnämnden

07.06.2018
06.06.2019

65
81

SOC 65 §:

Tillsättandet av fritidspedagog
Befattningen som fritidspedagog vid fritidshemmet Klaras föris och eftis
ledigförklarades på arbetsförmedlingens hemsida den 23 april.
Fyra personer har sökt tjänsten varav två behöriga till tjänsten. Daniela Heinrich och
Victoria Sundblom har dragit tillbaka sina ansökningar.

Bilaga (5)

kst 05.04.2016 § 103.

Namn

födelsedag

hemkommun

utbildning

Victoria Sundblom

XXX

XXX

Lärare

Daniela Heinrich

XXX

XXX

Pedagogik

Julia Lindström

XXX

XXX

Gymnasial,
Folkhögskola

Johanna Nyman

XXX

XXX

Gymnasial

Vik. Socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden anställer Johanna Nyman som fritidshemsledare med grundlön om
2 031,59 euro/mån per heltid. Anställningen gäller mellan 06.08.2018 – 16.06.2019.
Deltidsprocenten för tjänsten som fritidspedagog är drygt 60 % men den faktiska
arbetstiden räknas ut i slutet av augusti och kan delges socialnämnden september
månad.

SOC 65 §:

BESLUT:

Socialnämnden godkänner vik. Socialsekretarens förslag.
_______________

(Forts.)
Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 16
§ nr

Socialnämnden
Socialnämnden

07.06.2018
06.06.2019

65
81

(Forts.)

SOC 81 §:

Socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden anställer Johanna Nyman som fritidshemsledare med grundlön om
2 031,59 euro/mån per heltid. Anställningen gäller mellan 16.06.2019–14.8.2020
Deltidsprocenten för tjänsten som fritidspedagog är drygt 60 % men den faktiska
arbetstiden räknas ut i slutet av augusti och kan delges socialnämnden september
månad.

Bilaga (8)

Ansökan

SOC 81 §:

BESLUT:

Socialnämnden godkänner socialsekretarens förslag.
_______________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 17
§ nr

Socialnämnden

06.06.2019

82

SOC 82 §:

Tillsättandet av ordinarie tjänsten som barnträdgårdslärare

Tjänsten som tillsvidare anställd barnträdgårdslärare annonserades ut genom
Tidningen Åland och arbetsförmedlingen.
Inom den utsatta tiden 06.06.2019 har följande personer sökt tjänsten.
Bilaga (9)

SOC 82 §:

Ansökan, CV
Namn

födelsedag

hemkommun

utbildning

Carolina Lampi

XXX

XXX

Ålands
vårdinstitut,
social och
hälsovård

Husell Jenny

XXX

XXX

socionom YH
med
barnträdsgårdslärare
behörighet

Tikkanen Jeanette

XXX

XXX

förskollärarutbildning

Socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden anställer Tikkanen Jeanette som barnträdgårdslärare med grundlön
om 2 597,07 euro/mån per heltid. Anställningen gäller fr.o.m. 01.07.2019 på heltid.
För anställningen avtalas en fyra (4) månaders prövotid från den dag räknat då
arbetsförhållandet påbörjas.

SOC 82 §:

BESLUT:
Socialnämnden godkänner socialsekreterarens förslag.
_______________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 18
§ nr

Socialnämnden
Socialnämnden
Socialnämnden

03.05.2018
07.06.2018
06.06.2019

50
60
83

SOC 83 §:

Anhållan om förlängd tjänstledigt

Marie Mattsson anhåller om förlängd tjänstledigt för tiden 3.9.2019–31.12.2020.
Marie Mattsson studerar på Ålands yrkesskola med läroavtal och utbildar sig till
närvårdare med inriktningarna äldreomsorg och barnskötare och behöver förlängd
tjänstledighet för att fullfölja utbildningen.
Marie Mattssons anställningsförhållande flyttas från familjedagvårdare till 41% städ
på Björkdungen samt 59% fritidshemspersonal på Klaras föris och eftis (SNM
07.06.2018 , § 61). Marie Mattsson sökte om tjänstledighet från och med 1.9.2018
till den 26.1.2020 för att vidareutbilda sig till närvårdare (SNM 03.05.2018 , § 50
och SNM 07.06.2018, § 60) och blev beviljat tjänstledighet enligt kommuns
riktlinjer.

Bilaga (10)

Anhållan förlängd tjänstledigt, bilagor från SNM §§50,60, vik. dagisförståndare
Linda Persson utlåtande

Socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden godkänner anhållan under förutsättning att deltids arbete inte behövs.

SOC 83 §:

BESLUT:
Socialnämnden avslår ansökan om tjänstledighet.
_______________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

Hammarlands kommun
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING
Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Socialnämnden

06.06.2019

-

BESVÄRSFÖRBUD
Vad förbudet grundar sig
på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan
kommunalbesvär enligt 112 § i kommunallagen inte anföras över beslutet.
Paragrafer: §
§§
________________________________________________________________________
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande
enligt § 110 i kommunallagen kan framställas över beslutet:
Paragrafer:
§§
________________________________________________________________________
Enligt 5 § 1 mom. I Förvprocesslagen/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över
nedan nämnda beslut.
Paragrafer och grunder för besvärsförbudet.

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE
Myndighet till vilken
rättelseyrkande kan
framställas samt tid för
yrkande av rättelse

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt
rättelseyrkande. Myndighet hos vilken rättelse yrkas, myndighetens adress och postadress:
Organ
Socialnämnden i Hammarland, Klockarvägen 3, 22240 HAMMARLAND
Paragrafer:
§
Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.
Protokollet är framlagt till påseende den 06.06.2019
Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall
undertecknas av den som framställer det.

Rättelseyrkandets innehåll

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

BESVÄRSANVISNING
Besvärsmyndighet och
besvärstid

I nedannämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär.
Ändring i ett beslut med anledning av rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär
endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet ändrats med anledning av
rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är
part eller av en kommunmedlem.
________________________________________________________________________
Besvärsmyndighet, adress och postadress
Ålands förvaltningsdomstol, Torggatan 16, 22100 MARIEHAMN

Kommunalbesvär, paragrafer

Besvärstid
30 dagar

Förvaltningsbesvär, paragrafer

Besvärstid
30 dagar

Annan besvärsmyndighet, adress och postadress
paragrafer

Besvärstid
dagar

Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet.
Besvärsskrift
I besvärsskriften skall uppges
- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslutet
- motiveringarna 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 som officiellt
bestyrkt kopia och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas. Ombud skall
vid behov bifoga fullmakt (FörvProssL 21 §)

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
avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer
fram under besvärstidens sista dag innan ämbetsverket stängs.
Besvärshandlingarna kan även lämnas till:
Namn, adress och postadress
Paragrafer
________________________________________________________________________
Besvärshandlingarna skall lämnas till 1):
Namn, adress och postadress

Paragrafer

________________________________________________________________________

Tilläggsuppgifter

Detaljerad anvisning för rättelseyrkande/besvärsanvisning fogas till protokollsutdraget.

1) Om de skall lämnas till någon annan än besvärsmyndigheten

