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Jolita Andziulaitiene
Hammarland den

Jolita Andziulaitiene
Protokollförare

.09.2019

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 1
§ nr

Socialnämnden

05.09.2019

100-102

SOC 100 §:

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

SOC 100 §:

BESLUT:

Socialnämnden konstaterar att sammanträdet är lagligt och beslutfört.
_______________

SOC 101 §:

Protokolljustering
Socialnämnden utser Danielsson Veronica och Stellan Egeland till protokolljusterare.
Justering sker 05.09.2019 i kommungården.

SOC 101 §:

BESLUT:
Socialnämnden godkänner protokolljusterarna.
_______________

SOC 102 §:

Godkännande och komplettering av föredragningslistan §§109-114

SOC 102 §:

BESLUT:
Socialnämnden godkänner föredragningslistan
_______________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 2
§ nr

Socialnämnden

05.09.2019

103

SOC 103 §:

Ärenden till kännedom
 Kommuninfo brev av den 18.08.2019 Dnr: 920/2019 gällande lag om ändring av
lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt träder i kraft 1.12.2019
 ÅMHM brev av den 23.8.2019 Dnr: 930/2019 gällande rekrytering av
socialarbetare.
 --- --- Elisabeth Överström genom ett brev av den 22.8.2019 säger upp tjänsten från och
med den 1.10.2019 som aktivitetsledare och avlastningshjälp 50 % av heltid.

Socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden antecknar ärenden till kännedom.
SOC 103 §:

BESLUT:
Socialnämnden godkänner socialsekreterarens förslag.
_______________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 3
§ nr

Socialnämnden

05.09.2019

104

SOC 104 §:

Tjänstemannabeslut
Följande ärenden har behandlats sedan socialnämndens möte 12.08.2019:






§§ 176-188
§§ 48-49
§§ 20-20
§§ 12-12
§§ 24-26

Utkomststöd
Personalärende
Handikappservice
Färdtjänstbiljetter
Barnskyddet

Socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden antecknar besluten till kännedom.
SOC 104 §:

BESLUT:

Socialnämnden godkänner socialsekreterarens förslag.
_______________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 4
§ nr

Socialnämnden
Socialnämnden

12.08.2019
05.09.2019

90
105

SOC 90 §:

Anhållan om viceföreståndare
Föreståndare Annett Jansson vid Daghem Klaralund har genom e-post av den
24.5.2019 lämnat en anhållan om att socialnämnden utser en viceföreståndare på
grund av att Åsa Biskop-Karlsson går i pension. Annett föreslår Jessica Öhman till
viceföreståndare. Jessica Öhman har varit viceföreståndare på daghemmet
Björkdungen och är tillfrågad.

Bilaga (2)

e - post av den 24.5.2019
Socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden godkänner Jessica Öhman som viceföreståndare för daghemmet
Klaralund fr.o.m. 29.5.2019.

SOC 90 §:

BESLUT:

Åtterremiteras för vidare utredning.
_______________
SOC 105 §:

Anhållan om viceföreståndare
Föreståndare Annett Jansson vid Daghem Klaralund har genom e-post av den
24.5.2019 lämnat en anhållan om att socialnämnden utser en viceföreståndare på
grund av att Åsa Biskop-Karlsson går i pension. Annett föreslår Jessica Öhman till
viceföreståndare. Jessica Öhman har varit viceföreståndare på daghemmet
Björkdungen och är tillfrågad.
Kommunen har inte antagit arbetsbeskrivningar för viceföreståndare.
Viceföreståndare vikarierar föreståndare vid föreståndares frånvarande som är över
10 oavbrutna frånvarande arbetsdagar.

Bilaga (1)

e - post av den 24.5.2019
Socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden godkänner Jessica Öhman som viceföreståndare för daghemmet
Klaralund fr.o.m. 29.5.2019. Viceföreståndare vikarierar föreståndare vid
föreståndares frånvarande som är över 10 oavbrutna frånvarande arbetsdagar.

SOC 105 §:

BESLUT:
Socialnämnden godkänner socialsekreterarens förslag.
______________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 5
§ nr

Socialnämnden
Socialnämnden

12.08.2019
05.09.2019

91
106

SOC 91 §:

Anhållan om föreståndardagar
Föreståndare Annett Jansson för daghemmet Klaralund har genom ett brev av den
21.5.2019 Dnr: 784, lämnat en anhållan om att få 2 föreståndardagar per läsår.
Avsikten är att försöka hitta dagar som kan användas utan vikarie men att ändå vid
behov ta in en vikarie.

Bilaga (3)

Anhållan om föreståndardagar, AKTA (sida 186)
Socialsekreterarens förslag:
Enligt AKTA (2014) bilaga 5, mom. 2 För daghemsföreståndare som deltar i
undervisningen och fostran av barngrupper reserveras tid för arbete med
personalfrågor, verksamhetsplanering, förberedelser, utvärderingar samt för skötsel
av förmans- och övriga administrativa uppgifter enligt nedanstående tabell: (ÅL)

SOC 91 §:

BESLUT:
Åtterremiteras för vidare utredning.
_______________

SOC 106 §:
Föreståndare Annett Jansson för daghemmet Klaralund har genom ett brev av den
21.5.2019 Dnr: 784, lämnat en anhållan om att få 2 föreståndardagar per läsår.
Avsikten är att försöka hitta dagar som kan användas utan vikarie men att ändå vid
behov ta in en vikarie.
I anhållen fram kommer att föreståndarna behöver ha mera tid för att kunna diskutera
om sammarbetsfrågor, utvecklande av verksamheten, utvecklade av dokument som
t.ex. arbetsplan, förebyggande mobbning, personalfrågor.
Bilaga (2)

Anhållan om föreståndardagar, AKTA (sida 186)
Socialsekreterarens förslag:
Enligt AKTA (2014) bilaga 5, mom. 2 För daghemsföreståndare som deltar i
undervisningen och fostran av barngrupper reserveras tid för arbete med
personalfrågor, verksamhetsplanering, förberedelser, utvärderingar samt för skötsel
av förmans- och övriga administrativa uppgifter enligt nedanstående tabell: (ÅL). På
grund av det avslås föreståndares Annett Jansson ansökan om extra tid och resurser i
barngruppen.

SOC 106 §:

BESLUT:
Socialnämnden godkänner socialsekreterarens förslag.
_______________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 6
§ nr

Socialnämnden

05.09.2019

107

SOC 107 §:

Avtal om köp av familjerådgivningstjänster
Hammarland kommun sen 19.6.1984 ingått i avtal om köp av tjänster.
Familjerådgivningen har tagit fram ett uppdaterat avtal om köp av
familjerådgivningstjänster. Med hjälp av jurist Johan Huldén förnyas det väldigt
föråldrade avtalet.

Bilaga (3)

e-post av den 22.8.2019, förslag till nya avtal, gammal avtal

SOC 107 §:

Socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden godkänner förnyat avtal med Folkhälsans familjerådgivningstjänster.

SOC 107 §:

BESLUT:

Socialnämnden godkänner socialsekreterarens förslag.
_______________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Socialnämnden
Socialnämnden

01.03.2018
05.09.2019

SOC 26 §:

(konfidentiellt)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

§ 26
§108

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

SIDA 7
§ nr

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 8
§ nr

Socialnämnden
Socialnämnden

12.08.2019
05.09.2019

§100
109

SOC 100 §:

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 (11)

Ansökan, CV
Namn

födelsedag

hemkommun

utbildning

Carolina Lampi

XXX

Hammarland

Ålands
vårdinstitut,
social och
hälsovård

XXX

Eckerö

socionom YH
med
barnträdsgårdslärare
behörighet

XXX

Jomala

Socionom
yrkeshögskola
Arkada

Husell Jenny

Alice Konttinen

SOC 100 §:

Socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden anställer Alice Konttinen som barnträdgårdslärare på heltid med
grundlön om 2 597,07 euro/mån per heltid. Anställningen sker enligt
överenskommelse.
För anställningen avtalas en fyra (4) månaders prövotid från den dag räknat då
arbetsförhållandet påbörjas.

SOC 100 §:

BESLUT:
Åtterremiteras för vidare utredning.
_______________

(Forts.)
Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 9
§ nr

Socialnämnden
Socialnämnden
(Forts.)

12.08.2019
05.09.2019

§100
109

SOC 109 §:

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 (5)

SOC 109 §:

Ansökan, CV
Namn

födelsedag

hemkommun

utbildning

Carolina Lampi

XXX

Hammarland

Ålands
vårdinstitut,
social och
hälsovård

Alice Konttinen

XXX

Hammarland

socionom YH
med

Husell Jenny

XXX

Eckerö

socionom YH
med

Socialsekreterarens förslag:
Alice och Jenny intervjuades. Socialnämnden beslutar att tjänster annonseras ut på
nytt.

SOC 109 §:

BESLUT:
Socialnämnden beslutar att tjänster går till Alice Konttinen fr.o.m. 5.9.2019 till
6.9.2021.
_______________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 10
§ nr

Socialnämnden

05.09.2019

110

SOC 110 §:

Tillsättandet av ordinarie tjänsten som föreståndare inom äldreomsorgen
Tjänsten som ordinarie anställd som föreståndare inom äldreomsorgen
annonserades ut genom Tidningen Åland och arbetsförmedlingen.
Inom den utsatta tiden 12.08.2019 har följande personer sökt tjänsten.

Bilaga (6)

SOC 110 §:

Ansökan, CV
Namn

födelsedag

hemkommun

utbildning

Maria Gustafsson

XXX

Finström

Åbo akademi
kurs 5 sv

Jeanette Alén

XXX

Hammarland

Yrkeshögskolan
Novia, Åbo
socionom YH

Maria Dahlgren

XXX

Jomala

Yrkeshögskolan
Novia, Åbo
socionom YH

Maria Gustafsson

XXX

Jomala

sjukskötare

Socialsekreterarens förslag:
Maria Dahlgren tar tillbaka ansökan den 27.8.2019. 2 personer intervjuades. Jeanette
Alén beviljades som föreståndare inom äldreomsorgen med grundlön om 2 937,55
euro/mån per heltid, men tackar nej till tjänsten den 30.8.2019. Socialnämnden
beslutar ledigförklara tjänsten på nytt.

SOC 110 §:

BESLUT:

Socialnämnden godkänner socialsekreterarens förslag.
_______________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 11
§ nr

Socialnämnden

05.09.2019

111

SOC 111 §:

Tillsättandet av ordinarie tjänsten som fritidshempersonal
Ordinarie tjänsten som fritidshempersonal annonserades ut genom Tidningen Åland
och arbetsförmedlingen.
Inom den utsatta tiden 12.08.2019 har följande personer sökt tjänsten.

Bilaga (7)

Ansökan, CV
Namn

födelsedag

hemkommun

Yasmine Hägblom

XXX

Jomala

Ålands lyceum

Torgny Söderholm

XXX

Mariehamn

NTI
Barn och fritids
pedagog

Sandra Eckerman

XXX

Hammarland

Yrkesexamen i
försäljning
Axxell,
Yrkesexamen i
pedagogisk
verksamhet
och handledning

Hannes Metsik

XXX

Gustav Flink

XXX

XXX

Rebecka Häggblom

XXX

Sund

XXX

Agnese Gaile

XXX

Mariehamn

NTI, redovisning

Anders Demin

XXX

XXX

Stokholm
Universitet
Ekonomi

Evkerö

utbildning

Ålands
yrkesgimnasium
/sociokant,
Behörighet i
barnskötare
Gymnasiet
samhälliga och
sociala linjen

(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 12
§ nr

Socialnämnden
(Forts.)

05.09.2019

111

Erik Oswaldson

Patricia Sjögren

SOC 111 §:

XXX

XXX

Mariehamn

Hammarland

Celsiumskolan
Upsala
naturkunskap
XXX

Socialsekreterarens förslag:

3 personer intervjuades. Socialnämnden anställer Sandra Eckerman som
fritidshempersonal med grundlön om 2 088,27 euro/mån per heltid. Anställningen
börja fr.o.m. 1.10.2019.
För anställningen avtalas en fyra (4) månaders prövotid från den dag räknat då
arbetsförhållandet påbörjas.
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 111 §:

BESLUT:

Socialnämnden godkänner socialsekreterarens förslag.
_______________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 13
§ nr

Socialnämnden

05.09.2019

112

SOC 112 §:

Tillsättandet av ordinarie tjänsten som närvårdare
Ordinarie tjänsten som närvårdare på Hammargården annonserades ut genom
Tidningen Åland och arbetsförmedlingen.
Inom den utsatta tiden 12.08.2019 har följande personer sökt tjänsten.

Bilaga (8)

Ansökan, CV
Namn

födelsedag

hemkommun

utbildning

Cristinel Lautaru

XXX

Mariehamn

Ålands vårdinstitut
Närvårdare

Ann Westerlund-Crucean

XXX

Hammarland

Ålands
yrkesgymnasium
Närvårdare
studerande

Petcharat Mattsson

XXX

Hammarland

Ålands
yrkesgymnasium
Närvårdare

Sanna Finnerman

XXX

Lumparland

Ålands
yrkesgymnasium
Närvårdare

Sabina Palomäki

XXX

Hammarland

Axxell
Närvårdare

Rosita Uotila

XXX

Mariehamn

Ålands
yrkesgymnasium
Närvårdare

Linda Malmlund

XXX

XXX

XXX

(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 14
§ nr

Socialnämnden
(Forts.)

05.09.2019

112

Uwe Koslowski

XXX

Torgny Söderholm

XXX

SOC 112 §:

Mariehamn

Mariehamn

Ålands
vårdinstitut
Närvårdare

NTI
Barn och fritids
pedagog

Socialnämndens förslag:

3 personer intervjuades. Socialnämnden anställer Linda Malmlund som närvårdare
med 79,74 % av heltid med grundlön om 2 362,52 euro/mån för heltid. Anställningen
enligt överenskommelse.
För anställningen avtalas en fyra (4) månaders prövotid från den dag räknat då
arbetsförhållandet påbörjas.

SOC 112 §:

BESLUT:

Socialnämnden godkänner socialsekreterarens förslag.
_______________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 15
§ nr

Socialnämnden

05.09.2019

113

SOC 113 §:

Tillsättandet av ordinarie tjänsten som lokarvårdare på daghem Björkdungen
Tjänsten som ordinarie anställd lokarvårdare på daghem Björkdungen
annonserades ut genom Tidningen Åland och arbetsförmedlingen.
Inom den utsatta tiden 22.08.2019 har följande personer sökt tjänsten.

Bilaga (9)

SOC 113 §:

Ansökan, CV
Namn

födelsedag

hemkommun

utbildning

Melinda Mattsson

XXX

XXX

Igor Milic

XXX

Dubai

Patricia Sjögren

XXX

Hammarland

XXX

Ivaylo Shanturkovski

XXX

XXX

XXX

Mariana Idor

XXX

Hammarland

XXX

Westerlund Birgita

XXX

Hammarland

XXX

Sandberg Camila

XXX

Hammarland

XXX

XXX

Socialsekreterarens förslag:
3 personer intervjuades. Socialnämnden anställer Westerlund Birgita som
lokarvårdare på daghem Björkdungen med 40 % av heltid med grundlön om 855,83
euro/mån. Anställningen enligt överenskommelse. Anställningen börja fr.o.m.
1.10.2019 eller enligt överenskommelse.
För anställningen avtalas en sex (6) månaders prövotid från den dag räknat då
arbetsförhållandet påbörjas. Om Westerlund Birgita tackar nej, tjänsten annonseras ut
på nytt.

SOC 113 §:

BESLUT:
Socialnämnden godkänner socialsekreterarens förslag.
_______________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 16
§ nr

Socialnämnden

05.09.2019

114

SOC 114 §:

Tillsättandet av ordinarie tjänsten som lokarvårdare på eftermiddagsvård
Tjänsten som ordinarie anställd lokarvårdare på eftermiddagsvård
annonserades ut genom Tidningen Åland och arbetsförmedlingen.
Inom den utsatta tiden 29.08.2019 har följande personer sökt tjänsten.

Bilaga (10)

SOC 114 §:

Ansökan, CV
Namn

födelsedag

hemkommun

utbildning

Sandra Eckerman

XXX

Hammarland

XXX

Melinda Mattsson

XXX

Christian Turicianu

XXX

Hammarland

XXX

Mariana Idor

XXX

Hammarland

XXX

Camilla Sandberg

XXX

Hammarland

Torgny Söderholm

XXX

Mariehamn

yrkesexamen för
anstaltsvårdare
XXX

My Nordlund

XXX

Jomala

XXX

Linguraru

XXX

Hammarland

XXX

Ann Cristine Westerlund

XXX

Younes Jonas

XXX

XXX

XXX
XXX

XXX

XXX
XXX

Socialsekreterarens förslag:
En ansökan har kommit in efter att ansöknings har gått ut. 3 personer intervjuades.
Socialnämnden anställer Sandra Eckerman som lokarvårdare på eftermiddagsvård
med 26,14 h/dag av heltid med grundlön om 553,44 euro/mån. Anställningen enligt
överenskommelse. Anställningen börja eller enligt överenskommelse.
För anställningen avtalas en fyra (4) månaders prövotid från den dag räknat då
arbetsförhållandet påbörjas.

SOC 114 §:

BESLUT:
Socialnämnden godkänner socialsekreterarens förslag.
_______________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

Hammarlands kommun
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING
Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Socialnämnden

05.09.2019

-

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 XXX.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

