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§ 43 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kommunfullmäktige §43/12.12.18 
Enligt 23 § 1 mom. i kommunallag för landskapet Åland är fullmäktige beslutfört då minst två 
tredjedelar av ledamöterna är närvarande. (I Vårdö 6 fullmäktigeledamöter). Om antalet 
närvarande ledamöter understiger två delar till följd av att en eller flera av de närvarande 
ledamöterna är jäviga i ett ärende, är fullmäktige ändå beslutfört i ett ärende. 
 
På kommunens anslagstavla har onsdagen den 05.12.2018 kungjorts att 
kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 12.12.2018 på kommunkansliet i Vårdö 
kl. 19.00 och att protokollet är framlagt för allmänheten till påseende torsdagen den 
13.12.2018. Kommunfullmäktiges möteskallelse har annonserats i Wårdö Info den 
01.12.2018. 
 
Möteskallelsen och föredragningslistan har skickats åt fullmäktigemedlemmarna och 
kommunstyrelsens ordförande och viceordförande onsdagen den 05.12.2018.  
 
Förutom åt de ordinarie ledamöterna har föredragningslistan och alla bilagor skickats åt 
ersättarna. Dessa erhåller en skild kallelse i händelse någon av de ordinarie ledamöterna ej kan 
närvara. 
 
Beslut: 
Mötet anses lagenligt sammankallat samt beslutfört. 
--------------------------- 

§ 44 PROTOKOLLJUSTERARE 

Kommunfullmäktige §44/12.12.18 
Sker protokolljusteringen i tur och ordning är Yngve Bjurne och Marja Elomaa-Andersson i 
tur att verka som protokolljusterare. 
 
Protokollet justeras i mån av möjlighet efter sammanträdet. 
 
Beslut:  
Till protokolljusterare utses Yngve Bjurne och Marja Elomaa-Andersson. 
--------------------------- 

§ 45 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTA 

Kommunfullmäktige §45/12.12.18 
 
Beslut:  
Föredragningslistan kompletteras med en extra § 50, befrielse från uppdrag ÅOF och val av 
ny ersättare ÅOFs förbundsfullmäktige. 
---------------------------  
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§ 46 BUDGET OCH TAXOR FÖR VÅRDÖ KOMMUN, VERKSAMHETSÅRET 2019 

Kommunstyrelsen §110/25.10.2018, BUDGET FÖR VÅRDÖ KOMMUN VERKSAMHETSÅRET 
2019 

Bilaga 10  

 
 

 
 
På bordet ligger nämndernas förslag till budget 2019.  
Skillnaderna i ovanstående figurer är i jämförelse med fastställd budget för 
verksamhetsåret 2018 och nämndernas budgetförslag för 2019. 
 
Konstateras att årsbidraget är positivt 32 136, 53 € och resultatet är negativt         
-159 555, 76 €. Motsvarande siffror för 2018 är negativt årsbidrag -31 067, 02 € och 
negativt resultat om -198 635, 86 €. 

Kalender 2018

Budgetdel Normal drift

Kostnadsslag Extern

Kostnadställen med nr C1    VÅRDÖ KOMMUN

Värden

Radetiketter Bokslut (år - 1) Fastställd budget Nämndernas budget (år + 1) Skillnad i %

A3000   RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN -26 356,08 -198 635,86 -159 555,76 -19,7 %

A3100   VERKSAMHETENS INTÄKTER 465 299,08 410 324,12 472 954,16 15,3 %

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER -3 156 238,23 -3 170 220,43 -3 247 838,63 2,4 %

A5100   SKATTEINKOMSTER 1 308 640,05 1 291 000,00 1 328 500,00 2,9 %

A5110   STATSANDELAR 1 535 598,49 1 444 532,00 1 488 921,00 3,1 %

A6100   FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -7 474,33 -6 702,71 -10 400,00 55,2 %

A7100   AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -172 181,14 -167 568,84 -191 692,29 14,4 %

Totalsumma -26 356,08 -198 635,86 -159 555,76

Kalender 2018

Budgetdel Normal drift

Kostnadsslag Extern

Konton med nummer Alla konton

Värden

Radetiketter Bokslut (år - 1) Fastställd budget totalt Nämndernas budget (år + 1) Skillnad i %

C1    VÅRDÖ KOMMUN -26 356,08 -198 635,86 -159 555,76 -19,7 %

C10    DRIFSTHUSHÅLLNING -2 853 457,32 -2 910 141,15 -2 958 426,76 1,7 %

C100    ALLMÄN ADMINISTRATION -205 336,80 -241 511,00 -260 503,00 7,9 %

C200    SOCIALFÖRVALTNING -1 468 829,84 -1 504 484,92 -1 509 729,21 0,3 %

C300    UNDERVISNING OCH KULTUR -734 026,54 -677 463,54 -695 233,34 2,6 %

C400    ÖVRIGA TJÄNSTER -83 096,68 -117 489,18 -116 530,78 -0,8 %

C500    ÖVRIGA TJÄNSTER -352 348,76 -358 173,93 -433 262,83 21,0 %

C600    AFFÄRSVERKSAMHET -9 818,70 -11 018,58 56 832,40 -615,8 %

C60    FINANSIERING 2 827 101,24 2 711 505,29 2 798 871,00 3,2 %

¤    Ej def [¤] 26 356,08

Totalsumma -,00 -198 635,86 -159 555,76
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I nämndernas samlade förslag… jämfört med fastställd budget 2018: 
- Ökar verksamheternas intäkter med ca 15,3 %, ca + 63 000 €. 
- Ökar verksamheternas kostnader med ca 2,4 %, ca - 77 000 €, varav 

personalkostnaderna ökar med ca 2,8 %, ca - 44 000 €. 
- Ökar skatteintäkterna med ca 2,9 %, + 37 500 €. 
- Ökar landskapsandelarna med ca 3,1 %, ca + 44 000 €. 
- Ökar avskrivningarna med ca 14,4 %, ca - 24 000 €. 

 
Oklara faktorer som har stor inverkan på kommunens ekonomi 2019 är följande: 
- Landskapsregeringen har aviserat en så kallad självrättelse för 

landskapsandelssystemet för 2018. De har samtidigt aviserat en ändring av 
landskapsandelssystemet som skall gälla retroaktivt för år 2019 och tills vidare. 
Det är i skrivandes stund oklart exakt vad och hur det skall ändras.  

- Ålands Omsorgsförbund har ännu ej kommit ut med ett budgetförslag för nästa 
år, vilket gör att hittills så är det endast uppskattningar med i budgetförslaget. 

- Skatteintäkterna är osäkra både beträffande inkomsterna men även gällande 
fastighetsskatten. Inkomsterna är osäkra då det har varit förhållandevis stora 
rubbningar för rättelsemånaden (november) både för åländska och finska 
kommuner. Fastighetsskatten är osäker då markägarna har möjlighet att ansöka 
om rättelser mot upptaxeringen som skedde inför detta skatteår och som 
påverkar såväl retroaktivt som framgent. 
 

Kommundirektörens förslag: 
1. Kommunstyrelsen delger kommunfullmäktige budgeten för kännedom (bilaga 

10). 
2. Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att hyrorna förblir 

oförändrade till 2019 då ett samlat hyresbestånd från 2019 innebär en möjlighet 
att mäta kostnader exakt inför framtiden. 

3. Kommunstyrelsen återremitterar budgeten till kommundirektören för att slipa 
och föredra densamma på kommunstyrelsens möte i november. 

 
Beslut:  
Enligt förslag. 
----- 
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Kommunfullmäktige §40/06.11.18, BUDGET FÖR VÅRDÖ KOMMUN 
VERKSAMHETSÅRET 2019 
 
Bilaga 2 
 
Kommunstyrelsens förslag 
1. Kommunfullmäktige tecknar nämndernas budgetförslag till kännedom. 
2. Kommunfullmäktige beslutar att hyrorna blir oförändrade till 2019. 
 
Beslut:  
Enligt kommunstyrelsens förslag med tillägget att kommunstyrelsen skyndsamt skall 
utreda om det finns möjlighet att utöka tomt-/ lägenhetsbeståndet. 
----- 
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Kommunstyrelsen §123/29.11.2018 BUDGET OCH TAXOR FÖR VÅRDÖ KOMMUN, 
VERKSAMHETSÅRET 2019 

Bilaga 4, 4.1, 4.2 
 

 
 

 

Kalender 2018

Budgetdel Normal drift

Kostnadsslag Extern

Kostnadställen med nr C1    VÅRDÖ KOMMUN

Värden

Radetiketter Nämndernas budget (år + 1) Styrelsens budget (år + 1) Skillnad %

A3000   RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN -159 555,76 -95 498,84 -40 %

A3100   VERKSAMHETENS INTÄKTER 472 954,16 505 054,16 7 %

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER -3 247 838,63 -3 193 200,71 -2 %

A4110   Personalkostnader -1 625 480,00 -1 624 785,00 0 %

A4170   Köp av tjänster -1 200 610,63 -1 153 617,71 -4 %

A4200   Material, förnödenheter och varor -305 098,00 -294 548,00 -3 %

A4230   Understöd -112 050,00 -112 050,00 0 %

A4270   Övriga verksamhetskostnader -4 600,00 -8 200,00 78 %

A5100   SKATTEINKOMSTER 1 328 500,00 1 323 000,00 0 %

A5110   STATSANDELAR 1 488 921,00 1 471 740,00 -1 %

A6100   FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -10 400,00 -10 400,00 0 %

A7100   AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -191 692,29 -191 692,29 0 %

Totalsumma -159 555,76 -95 498,84 -40 %

Kalender 2018

Budgetdel Normal drift

Kostnadsslag Extern

Konton med nummer Alla konton

Värden

Radetiketter Nämndernas budget (år + 1) Styrelsens budget (år + 1) Skillnad %

C1    VÅRDÖ KOMMUN -159 555,76 -95 498,84 -40,1 %

C10    DRIFSTHUSHÅLLNING -2 958 426,76 -2 866 688,84 -3,1 %

C100    ALLMÄN ADMINISTRATION -260 503,00 -248 227,00 -4,7 %

C200    SOCIALFÖRVALTNING -1 509 729,21 -1 484 979,66 -1,6 %

C300    UNDERVISNING OCH KULTUR -695 233,34 -700 614,97 0,8 %

C400    ÖVRIGA TJÄNSTER -116 530,78 -102 925,78 -11,7 %

C500    ÖVRIGA TJÄNSTER -433 262,83 -383 273,83 -11,5 %

C600    AFFÄRSVERKSAMHET 56 832,40 53 332,40 -6,2 %

C60    FINANSIERING 2 798 871,00 2 771 190,00 -1,0 %

C3631    SKATTEINKOMSTER 1 328 500,00 1 323 000,00 -0,4 %

C3632    LANDSKAPSANDELAR 1 482 621,00 1 460 440,00 -1,5 %

C3634    RÄNTEUTGIFTER -12 250,00 -12 250,00 0,0 %

Totalsumma -159 555,76 -95 498,84 -40,1 %
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På bordet ligger styrelsens förslag till budget 2019.  
Skillnaderna i ovanstående figurer är i jämförelse med nämndernas budgetförslag 
för 2019. 
 
Konstateras att årsbidraget är positivt ca 96 000 € och resultatet är negativt ca – 95 
500 € vilket är en förbättring med ca 63 000 €.  
 
I styrelsens samlade förslag… jämfört med nämndernas förslag: 
- Ökar verksamheternas intäkter med ca 6,8 %, ca + 32 000 €. 
- Minskar verksamheternas kostnader med ca – 1,7 %, ca 55 000 €, varav 

personalkostnaderna oförändrat. 
- Minskar skatteintäkterna med ca 0,4 %, - 6 000 €. 
- Minskar landskapsandelarna med ca 1,2 %, ca – 17 000 €. 
- Oförändrat avskrivningarna. 

 
Nedan redogörs för kommundirektörens åtgärder: 
- Oförbrukade konton har nollats för att pressa bort luft ur budgetförslaget. 
- Större renoveringar har överförts till investeringsbudgeten. 
- Köp av bil har ersatts av att ”leasa” en bil. 
- Skatterna och landskapsandelarna har justerats nedåt. 
- Landskapsandelarna är ännu ej fastställda och Omsorgsförbundet har ej 

fastställt någon budget. 
 
Kommunfullmäktiges uppdrag verkställs genom att tillföra investeringsbudgeten ett 
anslag för radhus om 450 000 € och ett anslag för att färdigställa tomtområde 2 vid 
Mickelsö om 150 000 €. Det går även att göra om huset på Konvaljevägen till två 
lägenheter men det kommer i sådana fall att kräva renovering efter ett eventuellt 
förvärv. För att verkställa åtminstone ett radhusbygge så kommer fullmäktige under 
2019 i sådana fall att behöva upptaga lån. En driftkalkyl för ett radhus om fyra 
lägenheter har ännu ej gjorts men kommer att behandlas av kommunstyrelsen 
under 2019. Hela investeringsbudgeten behöver inte verkställas utan kan överföras 
till ekonomiplanen. 
 
Kommundirektörens förslag: 

1. Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att taxor och avgifter 
fastställs enligt bilaga 4. 

2. Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att budgeten och 
ekonomiplan fastställs enligt bilaga 4.1 och 4.2. 

3. Kommundirektören ges rätten att uppdatera Oasens budgetförslag och den 
senaste uträkningen av landskapsandelarna. 
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Beslut:  
Enligt förslag med följande tillägg: 
1. Nytt radhus och tomtområde 2 flyttas till ekonomiplan 2020. 
2. Till taxorna tillförs socialnämndens bilaga 2 från 4.10.2018. 
----- 
 

Kommunfullmäktige §46/12.12.18  
 
Bilaga 1, 1.1, 1.2 
 
Pga kommunstyrelsens budgetändringar så har årsbidraget sjunkit något från 96 193,45 € 
till 94 978,57 €. Resultatet på sista raden är – 96 713,72 €. 
 
Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att taxor och avgifter 
fastställs enligt bilaga 1. 

2. Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att budgeten och 
ekonomiplan fastställs enligt bilaga 1.1 och 1.2. 

 
Beslut:  
Enligt förslag. 
---------------------------  
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§ 47 TILLÄGGSANSLAG VÅRD PÅ ÅLDRINGSHEM  

Omsorgsnämnden § 38/11.10.2018, TILLÄGGSANSLAG VÅRD PÅ ÅLDRINGSHEM 
 
Vårdö har nyttjat  tillsvidare platser på Oasen boende- och vårdcenter, vilka ingått i 2018 
års budget. På grund av att kommunen under året behövt utökat rehabilitering- och 
intuitionsvård under kortare och längre perioder, räcker inte de budgeterade medlen till 
för hela 2018. Därmed behövs ett tilläggs anslag om 21.449,34 euro till kostnadsställe 
2320/2202 Vård på åldringshem/ Oasen. 
 

Äldreomsorgsledarens förslag: 
Att Omsorgsnämnden anhåller hos kommunfullmäktige om ett tilläggs anslag om 
21.449,34 euro till kostnadsställe 2320/2202 Vård på åldringshem/ Oasen. 
 

Omsorgsnämndens beslut: 
Omsorgsnämnden beslutar enligt förslag. 
----- 
 

Kommunstyrelsen §130/29.11.2018, TILLÄGGSANSLAG VÅRD PÅ ÅLDRINGSHEM 
 
Kommundirektörens förslag: 
Enligt omsorgsnämndens förslag. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
----- 

 
Kommunfullmäktige §47/12.12.2018 

 
Kommunstyrelsens förslag: 
Tilläggsbudgeten godkänns. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 48 LR, UTLÅTANDE FÖRSLAG OM KOMMUNDELNING   

Kommunstyrelsen §133/29.11.2018, LR UTLÅTANDE FÖRSLAG OM KOMMUNINDELNING 
 
Bilaga 7 
 
Landskapsregeringen har anhängiggjort ett ärende om att skilja byarna Ängö och Bussö 
från Vårdö kommun för att de i framtiden skall tillhöra den nya kommunen med 
arbetsnamnet Södra Ålands kommun. Landskapsregeringen önskar kommunens utlåtande 
i frågan. 
 
Ur bilagan s. 3 
Eftersom initiativet är sammankopplat med landskapsregeringens kommunreform 
ställs som ytterligare förutsättning att den planerade gränsjusteringen inte kan 
verkställas innan kommunerna på Södra och Norra Åland har ett gällande 
samgångsavtal i enlighet med den föreslagna landskapslagen om reform av 
kommunstrukturen på Åland (LF 21/2017-2018). 
 

Med hänsyn till den korta remisstiden så kommer kommunfullmäktige ej hinna 
sammankomma innan utlåtanden skall komma in. Därmed bör kommunstyrelsen tillställa 
utlåtandet till kommunfullmäktige för ett retroaktivt omfattande. 
 
Nedan anges vad syftena med kommundelningar skall vara: 

I kommunindelningslagens (FFS 1196/1997) 3 § stadgas om den allmänna förutsättningar 
för ändring i kommunindelningen. Kommunindelningen kan ändras, om ändringen:  
1) främjar ordnandet av service för invånarna i området,  
2) förbättrar levnadsförhållandena för invånarna i området,  
3) förbättrar verksamhetsmöjligheterna för näringarna i området, eller  
4) främjar kommunernas funktionsförmåga och verksamhetens lönsamhet (3 § 1 mom.). 

 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen lämnar följande utlåtande: 
Kommunstyrelsen i Vårdö konstaterar att ingen av de allmänna förutsättningarna för en 
ändring i kommunindelningen uppfylls. 
 
Vårdö kommun motsätter sig den föreslagna kommundelningen. 
 
Utlåtandet delges kommunfullmäktige för ett retroaktivt omfattande. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
----- 
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Kommunfullmäktige §48/12.12.2018 
 
Bilaga 2 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunfullmäktige omfattar kommunstyrelsens utlåtande. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 49 GEMENSAM RÄDDNINGSMYNDIGHET  

Kommunstyrelsen §136/29.11.2018, GEMENSAM RÄDDNINGSMYNDIGHET 
Bilaga 9 
 
Avtalet och bilagorna verkar vara i bra skick. Noteras särskilt att i avtalsförslaget att 
Vårdö ingår i norra Ålands representation och ej bland de övriga 
skärgårdskommunerna. 
 
Kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att avtalet undertecknas. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
----- 

 
Kommunfullmäktige §49/12.12.2018 

 
Bilaga 3 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar att avtalet kan undertecknas. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 50 BEFRIELSE FRÅN UPPDRAG ÅOF OCH VAL AV NY ERSÄTTARE ÅOFS 

FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE   

Kommunfullmäktige §50/12.12.2018 
 
En anhållan om befrielse från uppdrag som ersättare i Ålands Omsorgsförbunds 
förbundsfullmäktige har inkommit till kommunkansli. 
 
Anhållan bör beviljas samt en ny ersättare utses. 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beviljar anhållan om befrielse. 
 
Kommunfullmäktige utser Andreas Johansson som ny ersättare i Ålands Omsorgsförbunds 
förbundsfullmäktige. 
--------------------------- 
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ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING 
 
BESVÄRSFÖRBUD 
Vad förbudet grundar 
sig på 

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning, utlåtande eller verkställighet, kan 
enligt § 112 kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras 
över beslutet. 
 
Paragrafer 44-45, 48, 50 

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom skriftligt rättelseyrkande enligt 
§ 110 kommunallagen kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer - 

Enligt § 5 Förvaltningsprocesslagen/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan 
nämnda beslut. 
 
Paragrafer och grund 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. Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser 
eller den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av 
kommunmedlemmar. 
 
Myndighet hos vilken rättelse yrkas: 
 
Kommunstyrelsen i Vårdö 
Vårdöbyväg 11 
22550 Vårdö 
 
Paragrafer: - 
 
Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha 
fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat 
påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet den dag protokollet lagts fram 
offentligt. I vartdera fallet räknas inte framläggnings- eller delgivningsdagen i 
besvärstiden. 

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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KOMMUNALBESVÄR 
Besvärsmyndighet och 
besvärstid 

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i beslut med 
anledning av rättelseyrkanden kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som 
framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av 
rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av en 
som är part eller kommunmedlem. Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär 
på den grunden att 
1. beslutet tillkommit i felaktig ordning, 
2. den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller 
3. beslutet annars strider mot lag. 
 
Besvärsmyndighet är 
Ålands förvaltningsdomstol 
PB 31 
22101 Mariehamn 
 
Paragrafer: 43, 46-47, 49 
 
Besvärstid: 30 dagar från delfåendet av beslutet. 
 
En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte 
något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet den dag 
protokollet lagts fram offentligt. 

 
FÖRVALTNINGSBESVÄR 

Besvärsmyndighet och 
besvärstid 

Besvärsmyndighet är 
Ålands förvaltningsdomstol 
PB 31 
22101 Mariehamn 
 
Paragrafer: - 
 
Besvärstid: 30 dagar från delfåendet av beslutet. 

 
BESVÄRSSKRIFT 

Besvärsskrift 
I besvärsskriften skall anges 

- ändringssökandes namn, yrke, boningsort och adress 

- vilket beslut som överklagas 

- vilka ändringar som yrkas i beslutet 

- motiveringar till att beslutet bör ändras 
Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökande själv eller av den som författat skriften. Om endast den som 
författat besvärsskriften undertecknar den, skall också 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. 
 

Inlämnande av besvärshandlingarna 
Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten för 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 innan besvärstiden går ut. 
 

 


