
 

ECKERÖ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSE 

SAMMANTRÄDESKALLELSE 

 
Sammanträdestid 
 

Tisdagen  14.03.2023 kl. 18:28 – 20:18 
 

Sammanträdesplats Kommunkansliet 
 
 

 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 
 

KS § 72 Kallelse och beslutförhet 

KS § 73 Val av protokolljusterare, tid 

KS § 74 Godkännande och komplettering av föredragningslistan 

KS § 75 Delgivningar 

KS § 76 Anhållan om ersättning för erkännande av yrkeskvalifikationer 

KS § 77 Arbetsbeskrivning, sysselsättningskoordinator 

KS § 78 Tjänsten som barn- och äldreomsorgsledare 

KS § 79 Nuvarande anställningar av kock, Solgården 

KS § 80 Storby Byalag, kallelse till delägarstämma 

KS § 81 Begäran om utlåtande över ansökan om jordförvärv, L. Hand 

KS § 82 Begäran om utlåtande över ansökan om jordförvärv, SBS-Invest, 
Carlsson & Selander 

 

 
 

Eckerö 10.03.2023  
 
 
 
Jan-Anders Öström 
Kommunstyrelsens ordförande 
 
Det justerade protokollet finns framlagt till påseende fr.o.m. 17.03.2023 på kom-
munkansliet i Överby under kansliets öppethållningstider samt på kommunens 
hemsida www.eckero.ax. 



 

ECKERÖ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum 
14.03.2023 

Nr. 
6 

 

Plats och tid 
 

Kommunkansliet tisdagen  14.03.2023 kl. 18:28 – 20:18 

Beslutande Jan-Anders Öström 
Sven-Eric Carlsson (§ 72 – 81, 
avlägsnade sig 20:04) 
Britt Berthén-Eklund 
Susann Fagerström  
John Hilander 

ordförande 
viceordförande 
 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
 

Föredragande 
 

Benjamin Sidorov tf. kommundirektör 

Övriga närvarande Anders Svebilius 
Bernt Bergman (frånv.) 

kommunfullmäktiges ordförande 
kommunfullmäktiges viceordfö-
rande 

Paragrafer 
 

 72 - 82 

Underskrifter 
 
 
 
 
 

ordförande 
 
 
 
Jan-Anders Öström 

sekreterare 
 
 
 
Benjamin Sidorov 

Protokolljustering 
Ort och tid 

Eckerö torsdag den 16.03.2023, kl. 20.00. 

 
 
 
John Hilander 
 

 
 
 
Susann Fagerström  

Protokollet framlagt till-
påseende. Plats och tid 
 
Intygar 

Kommunkansliet i Överby fredag den 17.03.2023 kl. 12.00. 

 
 
Anna Wiksten 

Utdragets riktighet be-
styrks 

 

Ort och tid 
 

 

Underskrift 
 

 



 

ECKERÖ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum 
14.03.2023 
 

Sida 
2 
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Ordf. 
 
Sekr. 
 

 
 

 
Kommunkansliet i Eckerö 
den ___/___ 20__ 

 
Eckerö den 
__/__20__ 

 

KS § 72 KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET 
 
Kommunstyrelse 14.03.2023 § 72 
 
 

FÖRSLAG: 
Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag.  
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Kommunkansliet i Eckerö 
den ___/___ 20__ 

 
Eckerö den 
__/__20__ 

 

KS § 73 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID  
 
Kommunstyrelse 14.03.2023 § 73 
 
 

FÖRSLAG: 
Föregående mötesprotokoll konstateras justerat och utlagt i den tid 
som anges i protokollet. 

                                                                            
Protokolljusteringen görs i enlighet med KS § 101/22.3.2016 med 
elektroniska medel och ska vara genomförd senast vid en viss tid-
punkt, som beslutas vid sammanträdet. 
 
Kommunstyrelsen utser Susann Fagerström och John Hilander till pro-
tokolljusterare. 
 
Protokollet ska vara justerat senast den 16.03.2023 kl. 20.00. 

 
BESLUT: 
 
Enligt förslag.  
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Kommunkansliet i Eckerö 
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KS § 74 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 
 
Kommunstyrelse 14.03.2023 § 74 
 
 
 

FÖRSLAG: 
Föredragningslistan godkänns. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag.  
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KS § 75 DELGIVNINGAR 
 
Kommunstyrelse 14.03.2023 § 75 
 
 

- Beredskap 
- Engångsbetalningar i mars 2023 
- Skatterater februari 2023 

 
Beslut tagna inom äldreomsorgen, personal 21.02 – 07.03.2023: 
 
ÄO personal:  
- 
 
ÄO klienter och övriga beslut: 
- §5 Ansökan om närståendevård beviljas. 
- §6 Anhållan om efterskänkning av hemserviceavgift beviljas. 
- §7 Anhållan om anpassningsåtgärd i hemmet beviljas. 
- §8 Anhållan om efterskänkning av hemserviceavgift avslås. 

 
 

BESLUT: 
 
Delgivningarna antecknas till kännedom.  
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Dnr: KANSLI 39/2023 
 

KS § 76 ANHÅLLAN OM ERSÄTTNING FÖR ERKÄNNANDE AV YRKESKVALIFIKATIONER 
 

Kommunstyrelse 14.03.2023 § 76 
 

 
Bilaga: Anhållan om ersättning för erkännande av yrkeskvalifikationer 
 
Lärare inom barnomsorg, Maria Wikblom, har inkommit med en anhål-
lan om ersättning för erkännande av yrkeskvalifikationer. I anhållan 
står följande: 
 
Jag anhåller härmed att få kostnaden för validering av min yrkestitel 
ersatt av min arbetsgivare Eckerö kommun. Kostnaden är 240 euro. 
Jag har nu fått min yrkesexamen Förskollärare, utbildad på Högskolan 
i Kristianstad Sverige, validerad och är nu behörig lärare i barnomsorg 
och förundervisning. 
 
Se bilagor: Kvitto på betalningen samt intyg 
 
Eckerö 20.2.2023 
 
Maria Wikblom  
 
Avgifterna som Wikblom har betalat för att validera sina yrkeskvalifikat-
ioner är följande: 

 
Ansökande om erkännande av yrkeskvalifikationer, LR  240,00 € 
 
Kommunstyrelsen har den 10.01.2023 (Kommunstyrelse 10.01.2023 § 
8) beslutat att ersätta motsvarande avgift till vikarierande daghemsfö-
reståndare. 
 
FÖRSLAG: 
 
Lärare inom barnomsorgen kan anses vara en personalgrupp som är 
svårrekryterad på Åland. För att attrahera potentiella medarbetare fö-
reslår kommundirektören att kommunstyrelsen beviljar ersättning vad 
beträffar avgift för: 
 
1. Ansökande om erkännande av yrkeskvalifikationer, LR 240,00 € 
 
Om anställningsförhållandet avslutas inom 2 år efter registreringen 
återbetalas 50 % av ersättningen till Eckerö kommun.  
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BESLUT: 
 
Enligt förslag.  
 

  



 

ECKERÖ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum 
14.03.2023 
 

Sida 
8 

 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på-
seende 

Utdragets riktighet 
bestyrkes 

 
Ordf. 
 
Sekr. 
 

 
 

 
Kommunkansliet i Eckerö 
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KS § 77 ARBETSBESKRIVNING, SYSSELSÄTTNINGSKOORDINATOR 
 
Kommunstyrelse 14.03.2023 § 77 
 

 
Bilaga: 
 
- Arbetsbeskrivning sysselsättningskoordinator, förslag 
- Nuvarande arbetsbeskrivning, sysselsättningskoordinator 
 
I samband med att Eckerö kommun genomgår en arbetsvärdering be-
höver arbetsbeskrivning fastslås för sysselsättningskoordinatorn. 
 

 
Kommundirektörens förslag:  

 
Kommunstyrelsen fastlår arbetsbeskrivning för sysselsättningskoordi-
natorn enligt bilaga arbetsbeskrivning sysselsättningskoordinator, för-
slag. 
 
Beslut: 
 
Enligt förslag, med följande specificering vad beträffar arbetstiden och 
behörighet: 
 
80 % av allmän arbetstid 38,25 h/vecka (30,6 h/vecka vid 80% arbete), 
ej periodarbete. 
 
Närvårdarexamen med Valvira-registrering eller för uppgiften lämpad 
utbildning. Hygienpass. 
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Kommunkansliet i Eckerö 
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KS § 78 TJÄNSTEN SOM BARN- OCH ÄLDREOMSORGSLEDARE 
 

Kommunstyrelse 14.03.2023 § 78 
Kommunstyrelse 30.08.2022 § 214 
Kommunfullmäktige 25.08.2022 § 51 
Kommunstyrelse 16.08.2022 § 191 
 

Bilaga: 
- Tjänstebeskrivning för barn- och äldreomsorgsledare 
- Delegeringsordning för barn- och äldreomsorgsledare 

 
Eckerö kommun har ett pågående samarbetsavtal med Hammarlands 
kommun avseende en gemensam tjänst som äldreomsorgs- och 
barnomsorgsledare (bilaga, KS § 387/2020). Avtalet är i kraft fram till 
31.12.2022. 
 
Det pågående samarbetet har utvärderats kontinuerligt med persona-
len och med Hammarlands kommun. Det uppenbara, som även fram-
går av tidigare tidsredovisningar, är att ett årsverk på 100 % inte är 
tillräcklig för att Eckerös målsättningar angående verksamheterna led-
ning och utveckling ska uppnås. Av denna orsak föreslås att Eckerö 
kommun omgående inrättar en egen 100 % tjänst som barn- och äldre-
omsorgsledare. Med nuvarande lönenivå skulle 100 % tjänst i egen 
regi under fyra månader föranleda ett behov att tilläggsbudget på 9 200 
euro. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att tjänstebeskriv-
ningen och delegeringsordningen för en tjänst som barn- och äldre-
omsorgsledare godkänns enligt bilaga samt att kommunfullmäktige in-
rättar en 100 % tjänst som barn- och äldreomsorgsledare. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
Paragrafen justerades omedelbart. 
 

Kommunfullmäktige 25.08.2022 § 51 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att tjänstebeskriv-
ningen och delegeringsordningen för en tjänst som barn- och äldre-
omsorgsledare godkänns enligt bilaga samt att kommunfullmäktige in-
rättar en 100 % tjänst som barn- och äldreomsorgsledare. 
 
BESLUT: 
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Ledamot Berit Metsik föreslog en höjning av lönen till 3 900 euro som 
helhetslön. Ledamot Birgitta Österlund och ledamot Mikael Selander 
understödde ledamot Metsiks förslag. 
 
Viceordförande Bernt Bergman understödde kommunstyrelsens för-
slag. 
 
Efter avslutad diskussion konstaterade ordförande att både ledamot 
Berit Metsiks och kommunstyrelsens förslag har blivit understödda var-
efter ordförande fastslog följande omröstningsproposition. De som rös-
tar för kommunstyrelsens förslag röstar ja och de som röstar 
för ledamot Berit Metsiks förslag röstar för nej. Omröstning förrättas 
genom att ledamot efter namnupprop svarar antingen ja eller nej. Efter 
verkställd omröstning konstaterade ordföranden Anders Svebilius att 
förslag ja fått 5 röster och förslag nej 5 röster emedan en ledamot av-
stod från att rösta. Ordföranden konstaterade att förslagen erhållit lika 
många röster varvid ordförandes röst avgör. Ordförande konstaterade 
att kommunfullmäktige beslöt enligt ledamot Berit Metsiks förslag. 
(Omröstningsprotokoll 1, KF 25.8.2022, § 51). 
 
Ordförande konstaterade att kommunfullmäktige beslöt i övrigt att fast-
ställa tjänstebeskrivningen och delegeringsordningen för en tjänst som 
barn- och äldreomsorgsledare samt att inrätta en 100 % tjänst som 
barn- och äldreomsorgsledare. 
 
Viceordförande Bernt Bergman reserverade sig till protokollet eftersom 
han anser att kommunfullmäktiges beslutet gällande lön är kostnads-
drivande för kommunen. 
 

Kommunstyrelse 30.08.2022 § 214 
 
Kommunfullmäktige har inrättat en 100 % tjänst som barn- och äldre-
omsorgsledare samt fastslagit en tjänstebeskrivning och delegerings-
ordning för tjänsten. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen utser en rekryteringsgrupp och beslutar att inleda 
rekryteringen. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen beslöt att utse Axel Söderback som tf. barn- och 
äldreomsorgsledare för 6 månader fr.o.m. 1.10.2022 med tre måna-
ders prövotid i enlighet med tidigare praxis under tiden då rekryteringen 
av ordinarie tjänsteinnehavare verkställs. Lönesättningen är i enlighet 
med den av kommunfullmäktige fastställda tjänstebeskrivningen. 
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Kommunstyrelsen beslutar att sammansättningen av den nuvarande 
rekryteringsgruppen uppdateras enligt följande: 
- Sven-Eric Carlsson, ordförande 
- Britt Berthén-Eklund, medlem 
- Benjamin Sidorov, sekreterare och sammankallande 
 
Paragrafen justerades omedelbart. 
 
 

Kommunstyrelse 14.03.2023 § 78 
 
Bilagor: 
 
- Rekryteringsprotokoll, barn- och äldreomsorgsledare 
- Sammanställning över sökanden 
- Intervjuprotokoll, samtliga intervjuer 
- Sammanställning över referenser 
 
Kommunstyrelsen har den 30.08.2022 § 214 beslutat att Axel Söder-
back anställs för 6 månader som tf. barn- och äldreomsorgsledare från 
och med den 01.10.2022. Det innebär att ordinarie tjänst- som barn 
och äldreomsorgsledare bör tillsättas från och med den 01.04.2023.   
 
Kommunstyrelsen har den 30.08.2022 (§ 214) beslutat om en rekryte-
ringsgrupp för barn- och äldreomsorgsledare i Eckerö kommun.  
 
Under perioden januari – mars 2023 har rekryteringsgruppen inlett en 
rekryteringsprocess till barn- och äldreomsorgsledartjänsten. Tjänsten 
utannonserades under tidsperioden 26.01 – 24.02.2023 klockan 15:00. 
Totalt inkom åtta sökanden. Av dessa åtta sökanden kallades fyra på 
intervju.  
 
Efter samtliga intervjuer och kontakt med referenser föreslår rekryte-
ringsgruppen, utefter en helhetsbedömning, att Axel Söderback tillsätts 
som ordinarie barn- och äldreomsorgsledare i Eckerö kommun. Detta 
med motiveringen att Söderback är behörig för tjänsten, har en god 
insyn i nuvarande utmaningar och utvecklingsområden vad beträffar 
barnomsorg- och äldreomsorg i Eckerö kommun, samt att Söderback 
även har erfarenhet av pågående ledarskapsuppgifter inom aktuella 
verksamhetsområden i Eckerö kommun. 
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Kommundirektörens förslag: 
 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå inför kommunfullmäktige att Axel 
Söderback erbjuds tjänsten som barn- och äldreomsorgsledare i enlig-
het med rekryteringsgruppens förslag.  
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå inför kommunfullmäktige att Axel 
Söderback erbjuds tjänsten som barn- och äldreomsorgsledare. Ingen 
prövotid föreslås i och med att Söderback tjänstgjort som Tf. barn- och 
äldreomsorgsledare sedan 01.10.2022. 
 
Paragrafen justeras omedelbart.   
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KS § 79 NUVARANDE ANSTÄLLNINGAR AV KOCK, SOLGÅRDEN 
 

Kommunstyrelse 14.03.2023 § 79 
 
 

Kommunstyrelsen har aviserat om en redovisning över nuvarande an-
ställningar av kock vid solgården. Tf. kommundirektör har efterhört 
barn- och äldreomsorgsledaren för närmare redovisning. Tf. barn- och 
äldreomsorgsledare redovisning finns som en sekretessbelagd bilaga 
eftersom informationen innehåller känsliga personuppgifter om hälso-
tillstånd. 
 
Se bilaga kock, föredelning - sekretessbelagd 

 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar information till kännedom.  
 
BESLUT: 
Enligt förslag.  
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KS § 80 STORBY BYALAG, KALLELSE TILL DELÄGARSTÄMMA 
 

Kommunstyrelse 14.03.2023 § 80 
 
 

Storby byalag har den 10.03.2023 annonserat en kallelse i Ålandstid-
ningen till ordinarie delägarstämma. Delägarstämman äger rum den 
28.03.2023 klockan 18:30 i Ekeborg. Som ärenden behandlas bland 
annat: 
- Båthus 
- Arrenden 
- Servicehus Bodegan 
- Fiskeförsäljning i Käringsund 
 
Föredragningslistan publiceras på byalagets hemsida från och med 
den 26.03.2023. 
 
I enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 27.02.2020 § 28 är Mi-
kael Selander kommunens ombud för de byar där kommunen äger 
samfällighet för år 2020 – 2023, Jan-Anders Öström är ersättare. 
 
 
Kommundirektörens förslag: 
 
Kommunstyrelsen beslutar om eventuella direktiv till kommunens om-
bud för byar där kommunen äger samfällighet inför Storby byalags del-
ägarstämma.  
 
BESLUT: 
 
John Hilander föreslår att kommunens ombud för byar där kommunen 
äger samfällighet ska få följande direktiv: 
 
Storby byalag bör jobba för att Käringsundsområdet hålls städat och 
attraktivt, med motiveringen att detta skulle främja besöksnäringen i 
området.   
 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med John Hilanders förslag.  
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Dnr: KANSLI 48/2023 
 

KS § 81 BEGÄRAN OM UTLÅTANDE ÖVER ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV, L. HAND 
 

Kommunstyrelse 14.03.2023 § 81 
 

 
Bilagor: 
- Dokument i samband med ansökan om jordförvärv, Louise Hand 
 
Landskapsregeringen inbegär den 02.03.2023 Eckerö kommuns utlå-
tande över Lousie Hands ansökan om rätt att förvärva och besitta fast 
egendom. Begäran bör vara landskapsregeringen tillhanda senast den 
03.04.2023. 
 
Fastigheten anhållan avser är ett 4440 m² stort markområde, underly-
dande fastigheten SANDBACKA 43-406-12-89. Den registrerade fas-
tigheten är på oplanerat område.  
 
Av utredningen framgår inget annat än att anhållan bör förordas. 
 
Lagrum: 
 
4 § Landskapsförordning (2003:70) om jordförvärvstillstånd 
Grunder för att fysiska personer skall få jordförvärvstillstånd 
Landskapsstyrelsen beviljar jordförvärvstillstånd för fysiska personer i 
enlighet med vad som föreskrivs i 12 § landskapslagen om jordför-
värvsrätt och jordförvärvstillstånd. 
 
Kommundirektörens förslag: 
 
Kommunstyrelsens förordar att anhållan om jordförvärvstillstånd med 
motiveringen att sökande uppfyller kravet i 4 § 1 mom. punkt 7 i Land-
skapsförordning (2003:70) om jordförvärvstillstånd. 
 
BESLUT: 
 
Enligt förslag.  
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Dnr: KANSLI 49/2023 
 

KS § 82 BEGÄRAN OM UTLÅTANDE ÖVER ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV, SBS-INVEST, 
CARLSSON & SELANDER 

 
Kommunstyrelse 14.03.2023 § 82 
 

 
Landskapsregeringen inbegär den 02.03.2023 Eckerö kommuns utlå-
tande över SBS-Invest, Carlsson & Selander:s ansökan om rätt att för-
värva och besitta fast egendom. 
 
Fastigheten anhållan avser är ett 1190 m2 stort markområde, underly-
dande fastighet 43-406-15-61, Fastighet Olers i Storby, Eckerö kom-
mun. 

 
Lagrum: 
 
Landskapsregeringen beviljar jordförvärvstillstånd för juridiska perso-
ner i enlighet med vad som föreskrivs i 13 § landskapslagen om jord-
förvärv värvsrätt och jordförvärvstillstånd. 
 
Kommundirektörens förslag: 
 
Kommunstyrelsen förordar givande av tillstånd i enlighet med ansökan. 
 
BESLUT: 
 
Sven-Eric Carlsson anmäler jäv. Kommunstyrelsen konstaterar att jäv 
föreligger. Sven-Eric Carlsson lämnar sammanträdet klockan 20:04.  
 
Beslut enligt förslag.  
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BESVÄRSFÖRBUD 

Vad förbudet grundar sig på Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkstäl-
lighet, kan enligt 112 § KomL rättelseyrkande inte framställas, eller 
kommunalbesvär anföras över beslutet. 
 
Paragrafer: 72 – 75, 77, 79 - 82 
 

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skrift-
ligt rättelseyrkande enligt 110 § KomL kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer: 76, 78 
 

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

 
ANVISNING FÖR  
RÄTTELSEYRKANDE 

 
Myndighet till vilken 
rättelseyrkandet 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: 
 
Kommunstyrelsen i Eckerö 
Södra Överbyvägen 8 
22270 Eckerö 
 
Paragrafer: 
 
Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delgivning av beslutet. 
 

Rättelseyrkandets 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 

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas genom besvär. Ändring i ett 
beslut med anledning av rättelseyrkande kan sökas genom kommunal-
besvär endast av den framställt rättelseyrkandet. Om beslutet ändras 
med anledning av rättelseyrkandet kan ändring i beslutet sökas genom 
kommunalbesvär av part eller kommunmedlem. Ett beslut får överkla-
gas genom kommunalbesvär på den grunden att beslutet tillkommit i 
felaktig ordning, den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina 
befogenheter eller om beslutet strider mot lag. 
 

Myndighet till vilken besvär  
kan anföras samt besvärstid 

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

Annan besvärsmyndighet, adress och postadress 
 
Ålands landskapsregering 
PB 1060 
22111 Mariehamn 
 
Paragrafer: 
Besvärstid 30 dagar 
 
Besvärstiden börjar från delgivning av beslutet. 
 

Besvärskrift I besvärsskriften skall uppges: 
 
- 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 el-
ler officiellt bestyrkt kopia och intyg om den dag från vilken besvärsti-
den skall räknas. 
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Inlämnande av  
besvärshandlingarna 

Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före be-
svärstidens 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 besvärsti-
den går ut. 

Tilläggsuppgifter 
 

 

Fogas till protokollet 
 

 


