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 § 18 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kommunstyrelsen § 18/23.3.2022  
 
Enligt 23 § 2 mom. i kommunallag för landskapet Åland är kommunstyrelsen, en nämnd, 
en kommitté och en direktion beslutför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. 
 
Möteskallelse har kungjorts på kommunens elektroniska anslagstavla onsdag 16.3.2022.  
 
Möteskallelse har även skickats åt medlemmar och ersättare i kommunstyrelsen samt åt 
fullmäktiges ordförande och viceordförande onsdag 16.3 och föredragningslistan fredag 
18.3.2022, per e-post. 
 
Beslut: 
Mötet konstateras lagligt sammankallat och beslutfört.  
_____ 

§ 19 PROTOKOLLJUSTERARE 

Kommunstyrelsen § 19/23.3.2022 
 

Sker protokolljusteringen i turordning är Malin Olofsson och Krister Johansson i tur att 
verka som protokolljusterare. 
 
Protokollet justeras i mån av möjlighet efter sammanträdet. 
 
Beslut:  
Till protokolljusterare utses Malin Olofsson och Krister Johansson. 
_____ 

§ 20 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTA 

Kommunstyrelsen § 20/23.3.2022 
 
Beslut:  
Kommunstyrelsen godkänner föredragningslistan utan korrigeringar. 
_____ 
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§ 21 DELGIVNINGAR TILL KÄNNEDOM 

Kommunstyrelsen § 21/23.3.2022 
 
Följande delges kommunstyrelsen till kännedom: 
 
- Skatteförvaltningen, meddelande, De största samfunden i kommunen, 31.1 
- Kommundirektörerna, protokoll, Sund 11.2 
- LR, protokollsutdrag, Investeringsstöd för hållbar resursanvändning (ÅLR 2021/20414) 
- LR, utlåtande, Understöd ur Brandskyddsfonden, 17.2 
- Saltvik kommunstyrelse, protokollsutdrag, § 33 Tillsättande av äldreråd, 28.2 
- Lokalkraft Leader Åland, Företagsam skärgård, ”Bobarhetsprojektet”, deltagarintyg 
- Arbetarskyddsfullmäktige, förfrågan inför val, 7.3 
- ÅKF, Info om status för personer som flytt från Ukraina, 8.3 
- ÅKF, preliminärt bokslut för år 2021 
- Myndighetsavstämning gällande flyktingsituationen på grund av kriget i Ukraina 
- ÅDA, ägarinformation, resultatuppföljning, pågående projekt mm, 10.3 
- Arbetsgrupp om samarbete inom äldreomsorgen, protokoll nr 1, 10.3 
- NÅUD förbundsstyrelsen, protokoll nr 1, 16.3 
- Kommundirektörerna, protokoll, Kumlinge 21.3 
- Samrådsdelegationen för beredskapsärenden, betr Ukraina-situationen 
- Tavelgruppen, PM möte 3.2 
- Skärgårdsnämnden, möte 1, 23.3.2022 
- Budgetuppföljningar 2021 samt bokfört tom dagens datum 2022 

 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen tecknar ovanstående delgivningar till kännedom. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
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§ 22 TECKNINGS- OCH DISPOSITIONSRÄTT 

Kommunstyrelsen § 22/23.3.2022 
 
Den nye kommundirektören behöver beslut om beviljad firmateckningsrätt och 
dispositionsrätt för kommunens banktillgodohavanden. 
 
Enligt Vårdö kommuns förvaltningsstadga gäller följande: 
 
102 § Kommunens underskrift och underteckning av handlingar 
Avtal och förbindelser som ingås för kommunens räkning undertecknas av kommun-
direktören och kommunstyrelsens ordförande, eller viceordförande, såvida inte 
kommunstyrelsen har befullmäktigat andra personer att göra det eller annat bestäms 
nedan. Kommunstyrelsens expeditioner och skrivelser undertecknas av kommundirek-
tören, förutom protokollsutdrag som även kan undertecknas av kanslisekreteraren. 
 
Styrelseordförandes förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att kommundirektör Erik Brunström beviljas firmatecknings- 
och dispositionsrätt för Vårdö kommun och dess samtliga bank- och fondkonton, under 
tiden för anställningen. Motsvarande rättigheter dras samtidigt permanent in för tidigare 
kommundirektörer Andreas Johansson, Eva Widgren och Kristoffer Barkar. 
Avtal och förbindelser som ingås enligt budget eller politiska organs beslut, undertecknas 
av kommundirektören eller kommunstyrelsens ordförande, var för sig eller tillsammans. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
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§ 23 KOMMUNDIREKTÖRENS SOMMARLEDIGHET 

Kommunstyrelsen § 23/23.3.2022 
 
Kommundirektören önskar sammanhängande sommarledighet v 29-32, 18.7-14.8.2022.  
 
I avsaknad av intjänade semesterdagar finns möjlighet till obetald tjänstledighet.  
 
Konstateras:  
Kommundirektören deltar ej i ärendets avgörande. 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja kommundirektören obetald tjänstledighet v 29-32, 
18.7-14.8.2022. 

§ 24 KOMMUNKANSLIETS ÖPPETHÅLLNING 

Kommunstyrelsen § 24/23.3.2022 
 
För möjlighet till semesteruttag för kanslipersonalen kan kommunkansliet behöva hållas 
stängt under någon del av sommaren och hållas öppet med begränsad bemanning under 
veckorna däromkring. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunkansliet håller stängt i vecka 29 (18-24.7). 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
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§ 25 NOMINERING TILL UTMÄRKELSETECKEN 

Kommunstyrelsen § 25/23.3.2022 
 
Statens ämbetsverk på Åland ger varje år de åländska kommunerna möjlighet att ge 
förslag på personer förtjänta av de utmärkelsetecken som republikens president beviljar 
och delar på självständighetsdagen den 6 december, enligt bilaga A. 
 
Kommundirektören önskar lyfta fram en person på Vårdö som utfört ett särdeles 
förtjänstfullt och långvarigt arbete inom sitt yrkesområde för den offentliga sektorn, 
enligt bilaga B, för meriter enligt bilaga C.  
 
Förslaget har även dryftats med och understötts av personal och politiker i kommunen. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att via statens ämbetsverk på Åland framföra förslag om 
tilldelande av presidentens utmärkelsetecken enligt bilaga B.   
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
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§ 26 UTLÅTANDE: GRÄNSDRAGNING INTEGRATION OCH FLYKTINGMOTTAGNING 

Kommunstyrelsen § 26/23.3.2022 
 

Bilaga A KST:s förfrågan om synpunkter 
Bilaga B Gränsdragningsdokument gällande integration och flyktingmottagande 
 
Kommunalförbundet Kommunernas socialtjänst (KST) har 25.2 inkommit med ett förslag 
till gränsdragningsdokument mellan KST och kommunerna gällande integration och 
flyktingmottagning. I samband med bildandet av KST överfördes vissa ansvarsområden 
avseende flyktingmottagning och integration från kommunerna till KST, medan andra 
ansvarsområden kvarstår hos kommunerna. Enligt grundavtalet för KST ska den 
kalkylerade ersättningen helt tillfalla KST. Att kommunerna genom grundavtalet har 
kommit överens om att överföra hela den kalkylerade ersättningen till KST ger en 
indikation om att kommunerna i grundavtalet avsett att integration på en övergripande 
nivå tillhör KST:s uppgiftsområde. 
 

Lagstiftningen ger inte ett klart svar gällande ansvarsfördelningen och det finns därmed 
anledning att KST och kommunerna kommer överens om vem som ansvarar för vad. 
Gränsdragningsdokumentet är därför ett välkommet startskott för detta. KST avser att 
utvärdera gränsdragningsdokumentet i början av 2023, efter att dokumentet har testats i 
praktiken framför allt i samarbete mellan Mariehamns stad och KST vid flyktingmotta-
gande vintern 2021/2022. Detta torde leda till viktiga erfarenheter inför KST:s förslag till 
slutligt dokument för kommunerna att ta ställning till. 
 

Både kommunerna och KST har oavsett ansvarsfördelning viktiga roller i ett lyckat 
integrationsarbete, men rollfördelningarna behöver vara tydliga för att detta ska kunna 
uppnås. Gränsdragningsdokumentet bör omarbetas så att alla uppgifter som är att 
betrakta som socialvård ska utföras av KST. 
 

Kommunen ser ett stort behov av en koordinerande funktion för integrationsfrågor och 
undrar hur KST ställer sig till att ta den rollen, och ser i övrigt fram emot och är öppna för 
vidare diskussioner inför slutligt ställningstagande.  
 

I nuläget torde det mest ändamålsenliga vara att kommundirektören bär huvudansvaret 
för integrationsfrågorna i kommunen. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att avge ovanstående synpunkter till KST. Vidare konstaterar 
kommunstyrelsen att kommundirektören har det övergripande ansvaret över 
integrationsfrågor i kommunen fram till dess att klara ansvarsfördelningar finns. 
 
Beslut: 
Enligt förslag, med tillägg att även kostnadsfördelningar och möjlighet att initiera 
revidering av avtal ses över. 
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§ 27 UTLÅTANDE: LÄROPLAN FÖR FRITIDS OCH DAGHEM 

Kommunstyrelsen § 27/23.3.2022 
 

Ålands landskapsregering (ÅLR) ger kommunerna möjlighet att yttra sig över förslag till 
läroplan för barnomsorgen 2021-2022 (bil A-D). Yttrande bör avges senast 28 mars 2022. 
 
Utbildningsförvaltningen har författat en skrivelse angående förslaget till läroplan (bil E). 
 
Läroplan omnämns i Landskapslag (2020:32) om barnomsorg och grundskola och beslutas 
av ÅLR. I lagstiftningen finns inga formuleringar om vad som ska finnas i läroplanen. 
 
Synpunkter: 
1. Det nämns inte något i LL 2020:32 vad läroplanen ska innehålla. Utifrån det allmänna 
syftet med en plan borde dock mål, medel och uppföljning ingå. Läroplanen är väldigt 
lång och bör förkortas för att lyfta fram mål, medel och uppföljning för att förenkla den 
pedagogiska personalens förutsättningar och främja lagens syfte. 
2. I läroplanen görs många hänvisningar till lagstiftning, olika typer av styrdokument, 
agendor, politiska program och allmän litteratur. Kommunerna är skyldiga att följa lag, 
men det är tveksamt om kommunerna är skyldiga att följa formuleringar som härrör från 
frivilliga agendor som sedan vävs in i läroplanen.  
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen omfattar utbildningsförvaltningens synpunkter enligt bilaga E samt 
ovanstående synpunkter och översänder dem till Ålands landskapsregering som 
kommunens utlåtande i frågan. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
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§ 28 UTLÅTANDE: LAG OM POSTTJÄNSTER 

Kommunstyrelsen § 28/23.3.2022 
 

Landskapsregeringen låter kommunerna avge synpunkter rörande förslag till ändring i 
landskapslag om posttjänster.  
 
Förslaget innebär en anpassning till det minskande postanvändandet och består av sänkt 
kvalitetsnorm. Istället för att 85 % av prio-post (”Klass 1”) ska nå mottagaren första 
vardagen efter inlämnande föreslås kravet vara att 50 % ska nå mottagaren den fjärde 
vardagen och 97 % den femte vardagen samt att prio-post helt avskaffas. 
 
Det har också lagts till en lagstadgad rätt att få posten till tomtgräns eller liknande för den 
med varaktigt rörelsehinder. 
 
Förslaget bedöms inte få någon direkt effekt på själva kommunen och dess verksamheter, 
men försämrar i någon mån förutsättningarna för boende och företagande i landsbygd 
och skärgård där behovet av posttjänster är relativt större än i central- och tätorter. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att motsätta sig föreslagna försämringar av kvalitetsnormer i 
posttjänsterna, som särskilt går ut över förutsättningarna för boende och företagande i 
landsbygd och skärgård där behovet av posttjänster är relativt större än i central- och 
tätorter. Även frågan om daglig utdelning av dagstidningar även i periferi måste beaktas. 
 
Kommunstyrelsen framför slutligen att landskapsregeringen vid behov bör samhällsfinan-
siera postutdelning i skärgård och glesbygd för att trygga densamma. 
 
Beslut: 
Enligt förslag, med tillägg att försämringen även särskilt drabbar den äldre befolkningen. 
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§ 29 UTLÅTANDE: LAG OM KRISKOMMUNER 

Kommunstyrelsen §95/25.08.2021 
Ålands landskapsregering har gett Vårdö kommun möjlighet att komma med synpunkter 
på en lagstiftningspromemoria om kommuner med synnerligen ansträngd ekonomi. Om 
kommunen har synpunkter skall vara inkomna senast den 15e september 2021. 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen diskuterar lagstiftningspromemorian och om synpunkter finns i 
kommunen så skickas de in före 15.09.2021. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen anser att det finns stora risker med att använda sig av dylika kriterier. 
Kommunens välmående kan inte endast mätas med nyckeltal. Med dylikt förfarande kan 
orättvis behandling lätt uppstå. Problemet med nyckeltal är att de är beroende av 
landskapsandelar och kan ändras mycket snabbt och politikerna kan iså fall använda sig av 
förändringar att ställa en kommun som kriskommun. En skrivelse med synpunkter skickas 
in före 15.09.2021. 
 

Kommunstyrelsen § 29/23.3.2022 
Landskapsregeringen har nu tagit fram ett lagförslag utifrån lagstiftnings-PM och de 
synpunkter som inkom. Landskapsregeringen har 1.2.2022 inkommit med 
remissförfrågan. Svaret skall vara landskapsregeringen tillhanda senast 1.4.2022. 
 
Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar lagstiftning för att trygga service-
produktionen för invånarna i kommuner som inte längre av ekonomiska skäl kan utföra 
sina lagstadgade åtaganden. Lagförslaget omfattar ett förslag till en landskapslag om ett 
utvärderingsförfarande för kommuner med synnerligen ansträngd ekonomi samt ett 
förslag till ändring av kommunstrukturlagen för Åland. 
 
Enligt den föreslagna lagstiftningen initieras ett utvärderingsförfarande när ekonomin i en 
kommun uppfyller de i lagen givna kriterierna. Detta sker på basen av årlig nyckeltals-
uppföljning utifrån publicerade bokslutsuppgifter. De nyckeltal som föreslås utgöra 
kriterier är ackumulerat underskott i balansräkningen, årsbidrag i förhållande till 
avskrivningar samt soliditet.  

 
De åländska kommunernas ekonomiska förutsättningar att bedriva sin verksamhet har 
under de senaste åren försämrats. Detta som effekt av en generell utveckling av högre 
kostnader och lägre intäkter. Dessutom är de enskilda kommunernas förutsättningar 
väldigt olika. Flera av kommunerna har under flera år visat negativa resultat. En kommun 
kan inte gå i konkurs, men kan likväl ha svårt att klara sin ekonomi. En sådan situation kan 
leda till att kommunen får problem med att upprätthålla den lagstadgade servicen till 
invånarna. Det finns därför behov av mekanismer för att dels definiera vilka kommuner 
som har en synnerligen ansträngd ekonomi, dels skapa ett förfarande för att hantera en 
kommun i en sådan situation. 
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Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen välkomnar i princip införandet av fastställda kriterier för när en 
kommun kan anses befinna sig i ekonomisk kris och därmed i behov av särskilda åtgärder 
för att uppnå en ekonomi i balans, då detta eliminerar risken för godtyckliga bedömningar 
och förfaranden på området, men framför följande synpunkter: 
 

- Det första kriteriet, med ”resultatkrav” på ackumulerat överskott, utgör ett rimligt krav men 
går i praktiken att ”skatta” sig fri från, med sannolik innebörd att enskilda kommuner tvingas 
höja skatten för att undgå att hamna i definitionsmässig kris, men utan att orsaken till den 
faktiska egentliga krisen därmed påverkas. Det kriteriet borde därför kompletteras med ett 
kriterium likt det i den finländska lagstiftningen, där det samtidigt även utgör ett kriskriterium 
ifall kommunens inkomstskattesats är minst 2,0 procentenheter högre än den vägda 
genomsnittliga inkomstskattesatsen för alla kommuner. I annat fall riskerar vi en 
skattestegringsspiral. 

- I det andra kriteriet, där årsbidraget sätts i relation till avskrivningarna, har man i den 
finländska lagstiftningen satt nivån för ”kris” till 80 % medan förslaget på Åland enligt 
promemorian skulle sättas till 100 %. Här kan naturligt uppstå stora fluktuationer på enskilda 
år och ett medeltal om 80 % som i Finland skulle ge relativt mer flexibilitet.  

- Det tredje kriteriet som förutsätter soliditetsgrad om minst 50 % utgör ett viktigt och tydligt 
mått på en kommuns finansiella status och anses därför rimligt och relevant, men koncern-
begreppet bör förtydligas i detta avseende.  

- Som ytterligare kriterium bör i lag tydligt regleras den kommunala finansieringsprincipen med 
landskapets andel i finansieringen av den välfärdsservice kommunerna är ålagda att sköta. 
 

Kommunstyrelsen framför också att orsaken till Ålands kommuners nu synnerligen 
ansträngda ekonomi främst består i det faktum att landskapsandelarna det senaste dryga 
decenniet minskat medan kraven på och kostnaderna för lagstadgat uppdrag kraftigt 
ökat. Den kommunala finansieringsprincipen har därmed inte följts vilket orsakat ett 
omfattande finansieringsgap då upprepade nedskärningar gjorts i anslagen för 
kommunalt ordnad välfärdsservice. Kommunen har också svårt att se hur samman-
slagningar av fattiga kommuner i sig ska kunna lösa den ekonomiska krisen då två fattiga 
kommuner tillsammans inte blir en vare sig rik eller stark enhet. Att kommungränser 
upphör påverkar inte invånarnas skattekraft eller servicebehov och därför heller inte 
behovet av landskapets andelar i finansieringen av välfärdsproduktionen på det 
geografiska området, annat än hypotetiskt och i så fall marginellt genom möjlighet till 
vissa inbesparingar inom förvaltning och administration. En sammanslagen kommun får 
möjligtvis något mindre sårbarhet - men inte nämnvärt bättre ekonomi.  
 

Det faktum att lagförslaget inte heller beaktar de underliggande orsakerna till en enskild 
kommuns eller kommunsektorns ekonomiska utsatthet innebär en uppenbar brist och 
medför risk för ”utsvältning”, där landskapet genom ytterligare minskad finansiering 
och/eller ökade uppdrag utan tillbörlig motfinansiering kan tvinga kommuner in i kris 
enligt angivna kriterier, och därmed också tvinga fram sammanslagningar av fattiga kom-
muner vars situation orsakats av landskapets underfinansiering i strid med kommunala 
finansieringsprincipen och Europeisk konvention om lokal självstyrelse (ÅFS 73:1991). 
 

Beslut: 
Enligt förslag.  
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§ 30 ÖVRIGA ÄRENDEN, MÖTETS AVSLUTANDE 

 Kommunstyrelsen § 30/23.3.2022 

 
 
Övrigt, diskuteras: 
- Medgivanden att ingå i kommunstyrelsen och att därmed avstå sin plats i 

kommunfullmäktige, ges av invalda/ersättare i fullmäktige (signeras nu):  
Mikael Lindholm, Krister Johansson, Fanny Sjögren och Alda Valdmane 

- Anni Blomqvists museum 
- Kriget i Ukraina, beredskapsplaner ses över 
- Snabbladdare, nekats 
- Ålands/Finlands kommunförbund 
- Jomala, Avtal om kontaktregister till ekonomisystemet 
- Erbjudande om kommun-pins 
- Dränering av ”promenadstråket” och trummor på Storbacken, önskemål att tekniker 

upprättar plan 
 

 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen tar till diskussion och tecknar ovanstående till kännedom. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. Mötet förklaras avslutat kl 21:05. 
---------- 
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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 18-21, 30 

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom skriftligt rättelseyrkande enligt 
§ 110 kommunallagen kan framställas över beslutet. 
(se instruktioner nedan under rättelseyrkanden) 
 
Paragrafer 22-29  

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: 22-29 
 
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 sju dagar efter att protokollet 
lagts fram offentligt på den digitala anslagstavlan. 
 

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: - 
 
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 sju dagar efter 
att protokollet lagts fram offentligt på den digitala anslagstavlan. 

 

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 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 innan besvärstiden går ut. 
 

 


