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 § 29 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kommunstyrelsen §29/02.05.2018 
 
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 (i 
Vårdös kommunstyrelse 4 medlemmar).  
 
På kommunens anslagstavla har onsdagen den 25.04.2018 kungjorts att kommunstyrelsen 
sammanträder onsdagen den 02.05.2018 på Vårdö kommunkansli i Vårdö kl. 19 och att 
protokollet är framlagt för allmänheten till påseende torsdagen den 03.05.2018.  
 
Möteskallelsen och föredragningslistan har skickats åt medlemmarna i kommunstyrelsen 
samt åt fullmäktiges ordförande och viceordförande onsdagen den 25.04.2018. Samma dag 
har möteskallelsen skickats åt ersättarna i kommunstyrelsen.  
 
Beslut: 
Mötet konstateras lagenligt sammankallat samt beslutfört. 
--------------------------- 

§ 30 PROTOKOLLJUSTERARE 

Kommunstyrelsen §30/02.05.2018 
 
Sker protokolljusteringen i tur och ordning är Gunilla Boman och Magnus Lundell i tur att 
verka som protokolljusterare. 
 
Protokollet justeras i mån av möjlighet efter sammanträdet. 
 
Beslut:  
Till protokolljusterare utses Gunilla Boman och Magnus Lundell. 
--------------------------- 

§ 31 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGLISTA 

Kommunstyrelsen §31/02.05.2018 
 
Beslut:  
Föredragningslistan godkänns med följande ändringar: 
- LR, begäran om att utse personer till referensgrupp, tas upp som ett extra ärende, § 45. 
- Beslut om överförande av tillgångar och skulder maa av bostadsbolagens likvidation, tas 

upp som ett extra ärende, § 46. 
- Busshållplats närmare Vårdöbron, tas upp som ett extra ärende, § 47. 
---------------------------  
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§ 32 TA DEL AV PROTOKOLL 

Kommunstyrelsen §32/02.05.2018 
Bilaga 1 
 
Följande protokoll delges kommunstyrelsen: 
- Arbetsgrupp ÅOF 16.2 och 4.4.  
- BTN 2 och 3. 
- Företagsam skärgård 28022018. 
- Lantbruksnämnden 1. 
- NÅHD FFGE 1. 
- NÅHD FST 1. 
- OMSN 1. 
- Skärgårdsnämnden 1. 
- SN 1 och 2. 
- ÅKF fst 2. 

 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen tecknar protokollen till kännedom. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 

§ 33 TILL KÄNNEDOM 

Kommunstyrelsen §33/02.05.2018 
Bilaga 2 
 
Följande handlingar/beslut delges kommunstyrelsen: 
- Utskick från ÅHS och svar på utskicket. 
- Att kommundirektören ej kunde lämna resmissutlåtande på LRs lagförslag om 

skattebefrielse fastighetsskatt. 
- Att kommundirektören ej kunde lämna utlåtande på vattenärendet ÅLR 2018/1503.  
- LR, kompensation för arbets- och pensionsinkomstavdragen. 
- LR, IT-strategi för undervisningssektorn. 
- LR, skärgårdstrafikens turlista. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen tecknar meddelandena till kännedom. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
---------------------------  
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§ 34 FULLMÄKTIGES LAGLIGHET MÖTET 15.03.18 

Kommunstyrelsen §34/02.05.2018 
 
Enligt 49 § i Kommunallag för landskapet Åland skall styrelsen bereda och verkställa 
fullmäktiges beslut samt övervaka att besluten är lagliga, utom i ärenden som rör 
fullmäktiges inre organisation samt val av styrelsen och revisorer.  
 
Protokollen kan läsas på kommunens hemsida; 
http://www.vardo.ax/images/protokoll/kfge/2018/kfge2-15.03.18%20protokoll.pdf  
 
Kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen konstaterar att besluten som kommunfullmäktige fattat vid 
sammanträdet 15.03.18 har tillkommit i laga ordning, och besluten kan verkställas.  
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 

 
  

http://www.vardo.ax/images/protokoll/kfge/2018/kfge2-15.03.18%20protokoll.pdf


VÅRDÖ KOMMUN                           PROTOKOLL                              NR 3/02.05.2018 

KOMMUNSTYRELSEN                                                                                                     Sida 6 

 

 

SIGNERING       ORDFÖRANDE           SEKRETERARE           JUSTERARE            JUSTERARE 

 

§ 35 LR, BEGÄRAN OM UTLÅTANDE MED ANLEDNING AV FÖRSLAG PÅ 

REFORM AV KOMMUNSTRUKTUREN PÅ ÅLAND OCH NY 

KOMMUNSTRUKTURLAG  

Kommunstyrelsen §35/02.05.2018 
Bilaga 3 och bilaga 3.1 
 
Bilaga 3 är utskickade handlingar och bilaga 3.1 är kommundirektörens förslag på 
utlåtande. 
 
Länkar till som åsyftas i 3.1. 
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990731#L10 Finlands grundlag. 
https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/gruu_20+2013.pdf 
Grundlagsutskottets yttrande, gällande Finlands kommunstrukturlag. 
 
Sammantaget så innehåller yttrandet att lagförslagen strider mot Finlands grundlag: 
8, 121-122 §§. 
 
Kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att kommunfullmäktige avger 
yttrande enligt förslaget i bilaga 3.1.  
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 

 
  

https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990731#L10
https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/gruu_20+2013.pdf
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§ 36 RESULTAT AV AVTALSFÖRHANDLINGAR 

Kommunstyrelsen §36/02.05.2018 
 
Avtalsförhandlingarna för år 2018 är klara. Resultaten har ingen större påverkan för 
Vårdö kommuns del. Två anställda berörs av lönehöjningar av grundlönen samt ett 
antal anställdas lönepunkter kommer att ändras. Ändringarna av lönepunkterna har 
ingen påverkan på lönesättning eller arbetsuppgifter utan är närmast av formell 
karaktär. 
 
Kommundirektörens förslag 
Kommundirektören uppdras att implementera förhandlingsresultaten i kommunen. 
Berörda anställda informeras.  
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 

§ 37 ANSÖKAN VÅRDLEDIGT, JENNY OLOFSSON-ENGBLOM  

Kommunstyrelsen §37/02.05.2018 
 
Äldreomsorgsledare Jenny Olofsson-Engblom anhåller om vårdledigt under tiden 
07.08.2018 – 31.10.2019. 
 
Kommundirektörens förslag 
Ledigheten beviljas för ovanstående period. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 38 SOMMARSEMESTER KOMMUNDIREKTÖREN  

Kommunstyrelsen §38/02.05.2018 
 
Kommundirektören önskar uttaga sommarsemester under veckorna 24-28, vilket 
innebär mellan 11.6–15.7. 
 
Kommundirektörens förslag 
-  
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 

§ 39 KOMMUNKANSLIETS SOMMARSTÄNGNING 2018 

Kommunstyrelsen §39/02.05.2018 
 
Semestrarna för kanslipersonalen är nu fastställd, detta innebär att 
kommunkansliet behöver vara sommarstängt veckan 28, vilket innebär 9.7–15.7. 
 
Kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunkansliet håller sommarstängt under vecka 28, 9.7–
15.7. Beslutet presenteras i Wårdö info. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 40 BOKSLUT VERKSAMHETSÅRET 2017 

Kommunstyrelsen §40/02.05.2018 
Bilaga 4 (Balansbok), 4.1 (Verksamhetsberättelse) 
 
Bifogas bokslut inklusive resultaträkning, finansieringskalkyl, balansräkning och 
verksamhetsberättelse för år 2017.  
 
Verksamhetsbidraget uppgår till – 2 690 939, 15 €, årsbidraget uppgår till 145 825, 06 € 
och räkenskapsperiodens resultat efter avskrivningar uppgår till – 26 356, 08 €. 
 
Verksamhetsbidraget har ökat med 4,3 % jämfört med föregående år, 
verksamhetskostnaderna har ökat med 5,1 %, verksamhetsintäkterna har ökat med 10,1 
% mest på grund av ökade hyresintäkter. 
  
Skatteintäkterna minskade med 3,5 % jämfört med föregående år, och 
landskapsandelarna ökade med 1,7 % jämfört med föregående år. 
 
Årsbidraget ligger på en rimlig nivå för året, speciellt om man tar hänsyn till ovanstående.  
 
Budgeten för 2017 har hållits för de allra flesta resultatområden, men avvikelser finns 
som ej har behandlats utav kommunfullmäktige såsom överskridningar. 
 
Kassamedlen minskade under året med – 67 250, 75 €, vilket beror på att 
kommunfullmäktige beviljade ett lån till dotterbolaget Strömsby FAB samt den relativt 
höga amorteringstakten på landskapslånen. Nyckeltalen visar överlag på tillfredsställande 
nivåer.  
 
På grund av bokföringssättet framstår den relativa skuldsättningsgraden som hög, vilket 
beror på att främmande kapital, övriga skulder, anslutningsavgifter, har ökat i snabbare 
takt än kommunens eget kapital. Skuldsättningen i avseende på lån som löper mot ränta 
har minskat. Lån per invånare uppgick per 31.12.2017 till 1 867 €. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen godkänner bokslutet inklusive verksamhetsberättelse för år 2017, och 
tillställer detta revisorerna för granskning. Revision hålls 16–17.5. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
------------- 
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§ 41 LÅNEOMLÄGGNING MAA AV FAB BIBLIOTEKSHUSETS LIKVIDATION 

Kommunstyrelsen §41/02.05.2018 
 
Bakgrunden är att FAB Bibliotekshuset skall likvideras. I bolaget så finns ett lån i 
Ålandsbanken som måste tas över av Vårdö kommun. 
Lånets saldo per 18.4.2018 är 145 112, 62 €, med räntesats om 1,2 % samt 
låneavgift om 2,4 € per amorteringstillfälle (4 per år). 
 
Då det skulle kosta kommunen pengar att flytta över lånet så har 
kommundirektören konkurrensutsatt lånet. Två offerter har kommit in, vilka 
redovisas på mötet. 
 
Amorteringstakten ökar mot nuvarande låneupplägg. 
 
Kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen antar det förmånligaste anbudet vilket är Andelsbankens offert. 
Kommunfullmäktige behöver ej fatta det formella beslutet då i realiteten innebär en 
låneomläggning och ej ett nytt lån.  
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 42 LR, BEGÄRAN ÄLDREOMSORG 

Kommunstyrelsen §42/02.05.2018 
Bilaga 5 
 
Landskapsregeringen begär att kommunen skall uppnå servicemålen som följer: 
- Minst 90 % av kommunens 75-åringar (och äldre) skall bo hemma. 
- Av samma målgrupp skall max 5-6 % vårdas på ESB. 
- Av samma målgrupp skall max 3 % vårdas på institutionsnivå. 
 
Dessutom vill landskapsregeringen veta hur Vårdö kommun avser utveckla 
äldreomsorgen så att den motsvarar lagförslaget om stärkande av 
funktionsförmågan och social- och hälsovårdstjänster för äldre och lagförslag till 
kommunstrukturreform på Åland. 

 
 
Av figuren ovan så kan konstateras att Vårdö kommun i princip uppfyller 
servicemålen. Pga att bastalen i en liten kommun är så låga så får ett bastal ett så 
stort utfall på totalen, detta skall man ha i minnet i bedömningen. 
 
Vårdö kommuns äldreomsorg erbjuder kommunens + 65 åringar hemtjänst enligt behov 
kl 07.00-20.00, stödtjänster s.s matservice, duschhjälp med mera. Färdtjänst enligt SVF. 
Möjlighet till trygghetslarm finns också. När behovet av regelbunden hemtjänst överstiger 
5 besök och även tillsyn nattetid, erbjuds ett boende på Strömsgården. Då det för Vårdös 
del är det bästa alternativet gällande trygg omsorg och är mest kostnadseffektivt. 
För närståendevårdare erbjuds avlastningsservice enligt individuellt behov. 
 
Olika aktiviteter och socialt umgänge erbjuds flera gånger i veckan på Strömsgården. 1-2 
gånger per månad erbjuds till exempel musikuppträdanden, föredrag eller teater. 
Regelbundna aktiviteter annonseras i Strömsgårdens kalender som månatligen publiceras 
i Vårdö Info.  
 
Vårdö kommuns äldreomsorgs mål är att tillmötesgå varje individs behov och önskemål. 
Vårdö kommuns hemservice är flexibel och kan snabbt agera för att tillmötesgå behov 
som uppstår även med kort varsel. Äldreomsorgen är i ständig utveckling och förändring 
beroende på vad som efterfrågas och hur individernas behov ser ut. 
 
 

  

Bo hemma ESB Institution

Vårdö 91,7% 9,7% 2,8%

Servicemål 90,0% 5-6% 3,0%

För att uppnå mål
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Kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen avger följande yttrande: 
- Vårdö kommun uppfyller i princip servicemålen och undrar då om 

landskapsregeringen kommer utelämna Vårdö kommun ur den föreslagna 
kommunreformen, med motivering att den nya Norra Ålands kommun ej uppfyller 
servicemålen enligt landskapsregeringens eget material? 

- Det är inte vettigt ur samhällssynpunkt att kommunen börjar ändra i sin verksamhet 
pga att landskapsregeringen har skickat två lagar ut på remiss, samt ytterligare en lag 
till lagberedning, med motiveringen att ingen kan veta vilka ändringar som såväl 
landskapsregering och lagting gör i de nämnda lagförslagen innan dessa eventuellt 
antas. Kommunerna är skyldiga att följa fastställd lag, men ej lagförslag. 

- Vidare så bör det påtalas att en utbyggd organisation för hemtjänst på Vårdö inte 
skulle minska antalet ESB- och institutions-behövande utan endast fördyra 
kommunens äldreomsorg. Idag bedrivs en stor del av hemtjänsten i Strömsgårdens 
lokaler vilket är till gagn för de boende men även kommunen både ur kostnads- och 
omsorgs-synpunkt. 

 
Beslut:  
Enligt förslag. 
---------------------------  
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§ 43 REDOVISNING AV KOSTNADER FÖR ÄLDREOMSORG 

Kommunstyrelsen §43/02.05.2018 
 
I samband med att kommunfullmäktige fastställde budgeten för år 2018, KFGE 
§48/14.12.2017, så beslutade kommunfullmäktige dessutom att uppdra åt 
kommunstyrelsen att utreda och jämföra kommunens kostnader för äldreomsorgen 
med andra kommuner. 
 
Kommundirektören har försökt att utföra uppdraget. I samband med granskning av 
andra kommuners bokslut så kunde konstateras att i princip samtliga kommuner 
använder olika nyckeltal för att mäta verksamheten, samt dessutom redovisar 
kostnader på olika sätt. T.ex. så har Vårdö kommun bara ett konto som redovisar 
äldresomsorg. Detta innebär således att kostnaderna för Strömsgårdens 
verksamhet redovisas på samma konto som hemservice. Vissa kommuner redovisar 
även kostnader för ESB på samma konto. Sammantaget kan man säga att det är 
omöjligt att göra en rättvis jämförelse i detta ärende. 
 
Kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen tar del av redovisningen och för fram densamma till 
kommunfullmäktige för kännedom.  
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 44 ÅDA DPO 

Kommunstyrelsen §20/14.02.2018, ERBJUDANDE FRÅN ÅDA AB OM GEMENSAMT 
DATASKYDDSOMBUD 

 
Bilaga 3 
 
ÅDA ab har kommit med ett erbjudande om ett gemensamt dataskyddsombud med 
anledning av EU:s nya dataskyddsförordning som träder i kraft under året. 
 
Konstateras att priset skulle bli 85€/h samt övriga omkostnader för att möjliggöra 
att personen skall kunna arbeta på distans, vilket motsvarar en månadslön på drygt 
3 300 €. Vårdös andel skulle motsvara 3h/mån. 
 
Kommundirektörens förslag 
Mot bakgrund av ett relativt högt timpris, speciellt i beaktande till nivån på de 
övriga omkostnaderna, så tackar Vårdö kommun nej till erbjudandet. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
----- 
 
Kommunstyrelsen §44/02.05.2018 
Bilaga 6 
 
ÅDA har kommit med ett förnyat erbjudande som ligger mer i linje med 
kommunens behov. 
 
Kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att anta ÅDAs nya anbud, handlingarna undertecknas.  
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 45 LR, BEGÄRAN OM ATT UTSE PERSONER TILL REFERENSGRUPP 

Kommunstyrelsen §45/02.05.2018 
 
Landskapsregeringen uppmanar kommunerna att utse högst tre personer från 
respektive kommun att fungera som del av referensgrupp inför de 
kommunutredningar som står för dörren. 
 
Kommundirektörens förslag 
Kommundirektören står till förfogande för ovanstående grupp. 
 
Beslut:  
Kommunstyrelsen utser kommundirektören att sitta i referensgruppen. 
--------------------------- 
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§ 46 BESLUT OM ÖVERFÖRANDE AV TILLGÅNGAR OCH SKULDER MAA AV 

BOSTADSBOLAGENS LIKVIDATION 

Kommunstyrelsen §46/02.05.2018 
 
Strömsby FAB och FAB Bibliotekshuset i Vårdö skall som bekant likvideras enligt 
kommunfullmäktiges beslut. Likvidatorn har uppmärksammat att bolagen har 
byggnader, konstruktioner samt jord- och vattenområden i respektive 
balansräkning. Eftersom det är meningen att bolagens verksamhet skall fortsätta i 
Vårdö kommun förslår likvidatorn att samtliga ovanstående tillgångar skiftas som 
sådana till aktieägaren utan att de realiseras. 
 
Kommundirektörens förslag 
Samtliga tillgångar i bolagens balansräkningar skiftas som sådana till Vårdö kommun 
(aktieägaren) utan att de realiseras.  
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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§ 47 BUSSHÅLLPLATS NÄRMARE VÅRDÖBRON 

Kommunstyrelsen §47/02.05.2018 
 
Byggnadstekniska nämnden önskar att Vårdö kommun skall anhålla om att anlägga 
en ny busshållplats närmare Vårdöbron, med anledning av att fritidsbosatta 
personer på den vägsträckan önskar en sådan busshållplats. 
 
Det är kommunstyrelsen som skall skicka in en sådan anhållan till 
Landskapsregeringen. 
 
Kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen anhåller om att anlägga en ny busshållplats närmare Vårdöbron enligt 
byggnadstekniska nämndens önskemål. Kommunteknikern verkställer beslutet. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
--------------------------- 
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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 30-36, 38-40, 42-43, 45, 47 

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom skriftligt rättelseyrkande enligt 
§ 110 kommunallagen kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer 29, 37, 41, 44, 46 

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: 29, 37, 41, 44, 46 
 
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: - 
 
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. 
 

 


