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Mötestid    Plats   

10.11.2020   kl   16:30    Kommunkansliet   

Närvarande   ordinarie   beslutande    Närvarande   ersättare   

x    Kerstin   Staf,   ordförande       Blomsterlund   Peder   

x    Rainer   Eriksson,   viceordförande       Eriksson   Lotta   

x    Johanna   Henriksson       Helen   Fagerström   

   Åsa   Gottberg-Jansson    x   Kent   Finneman   

x    Robert   Karlman       Henrik   Sundberg   

Övriga   närvarande   

x    Gunnar   Sundström,   ordförande   KF       Harry   Holmström,   vice   ordförande   KF   

x    Johan   Rothberg,   kommundirektör         

Underskrifter   

  
  

Kerstin   Staf,   ordförande     

  
  

Johan   Rothberg,   kommundirektör   

Justerat   tid   och   datum    Plats   

11.11.2020   kl   14.00    Sammanträdesrummet   

  
  

Robert   Karlman   

  
  

Kent   Finneman   

Protokollet   framläggs   till   påseende      
  

Intygas:   Johan   Rothberg   11.11.2020   
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Föredragningslista Sida   
  

§   115   Laglighet   och   beslutsförhet 3   

§   116   Val   av   två   protokolljusterare 3   

§   117   Godkännande   av   föredragningslistan 3   

§   118   Omstrukturering   av   socialnämnd   2021 3   

§   119   Svinryggens   deponi   AB,   aktieägaravtal 4   
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§   122   Motion   om   bidrag   till   viltvårdsprojekt 6   

§   123   Rapport   från   arbetsgruppen   för   utveckling   av   skolbyggnaden 6   

§   124   Val   av   ersättare   för   ledamot   Raimo   Virta   i   skolnämnden 7   

§   125   Val   av   ersättare   för   ledamot   Raimo   Virta   i   närings-trafik-   och   inflyttningsnämnden 7   

§   126   Inrätta   skolföreståndartjänst   vid   Kökars   grundskola 7   
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 §   115   Laglighet   och   beslutsförhet   

KS   Beslut:   Mötet   konstaterades   lagenligt   sammankallat   och   beslutsfört   

§   116   Val   av   två   protokolljusterare   

KS   Beslut:   Till   protokolljusterare   väljs    Robert   Karlman     och   Kent   Finneman.   Protokollet   
 justeras   11.11   kl   14.00   på   kommunkansliet   

§   117   Godkännande   av   föredragningslistan   

KS   Beslut:   Föredragningslistan   godkänns   

§   118   Omstrukturering   av   socialnämnd   2021   

Socialnämnden   §   68   18.09.2020  

Socialnämndens   mandat   kommer   att   upphöra   per   den   31.12   2020   och   därmed   bör   kommunstyrelsen   
tillsätta   en   omsorgsnämnd   alt   äldreomsorgsnämnd   samt   äldreråd   enligt   den   lag   som   träder   ikraft   
01.01.2021.     

Socialsekreterarens   förslag:     

Förslag   enligt   ovanstående   text.   Ärendet   sändes   till   styrelsen   för   vidare   behandling   

Beslut:   Beslut   enligt   socialsekreterarens   förslag   med   följande   tillägg;   på   grund   av   förändringar   i   
förvaltningsstrukturen   till   följd   av   ny   lagstiftning   inom   den   kommunala   barnomsorgen   och   
grundskolan   som   ska   sammanföras   som   en   administrativ   helhet,   till   en   utbildningsverksamhet   
från   1.1.2021:   en   utredning   bör   och   ett   beslut   fattas   om   hur   skötseln   av   barnomsorgens   
verksamhet   kommer   att   bli    från   och   med   1.1.2021.   Ett   samarbete   mellan   nuvarande   
socialnämnd   och   skolnämnd   bör   utföras   under   hösten   2020.   

Kommunstyrelsen   

Den   nya   landskapslagen   om   barnomsorg   och   grundskola   (2020:32)   träder   i   kraft   den   1   januari   2021.   
Syftet   med   LL   om   barnomsorg   och   grundskola   (2020:32)   är   att   utbildningsverksamhetsformerna   
barnomsorg,   grundskola   samt   grundskoleutbildning   för   andra   än   läropliktiga   ska   förvaltas   gemensamt   i   
kommunen.   Det   blir   därmed   skolnämnden   i   Kökar   som   har   hand   om   förvaltningen   av   verksamheterna   
i   kommunen.   Samtidigt   övergår   kommunens   sociala   del   till   KST   vid   årsskiftet.   

KD   föreslår   att   socialnämnden   från   01   januari   2021   ersätts   av   en   äldrevårdsnämnd   

KS   Beslut:   Förslaget   godkänns   

KS   20.10.2020   

I   kommunstyrelsen   den   20.10.2020   avvek   nämndens   namn   ifrån   föredragandens   förslag   om   
äldreomsorgsnämd   eller   omsorgsnämnd   och   beslutet   att   inrätta   en   omsorgsnämnd   namnet   bör   vara   
omsorgsnämnd   då   även   hemvårdsstödet   som   inte   ligger   under   äldreomsorgen   ingår     

Enligt   den   nya   äldreomsorgslagen   skall   kommunen   utöver   den   rätt   som   invånarna   i   en   kommun   har   
med   stöd   av   kommunallagen   att   delta   i   och   påverka   beslutsfattandet   i   kommunen,   skall   kommunen   
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inrätta   ett   äldreråd   i   enlighet   med   31a   §   kommunallagen   (1997:73)   för   Åland.   Äldrerådet   är   ett   
rådgivande   organ   som   kan   vara   gemensamt   för   flera   kommuner.   

Kommunstyrelsen   utser   medlemmar   i   äldrerådet   bland   intresserade   kommunmedlemmar   som   hör   till   
den   äldre   befolkningen.   Till   medlem   kan   också   en   anhörig   till   en   äldre   person   väljas   om   det   är   
ändamålsenligt   för   att   äldrerådet   allsidigt   ska   representera   dem   som   brukar   olika   former   av   
socialservice   för   äldre   i   kommunen.   Medlemmarna   i   äldrerådet   ska   ha   sin   permanenta   bosättningsort   i   
kommunen.   

Till   äldrerådets   uppgifter   hör,   utöver   att   delta   i   beredningen   av   planen   i   7   §   och   utvärderingen   i   8   §,   att   
ge   utlåtanden   i   ärenden   som   handläggs   i   kommunen   och   som   har   betydelse   för   den   äldre   befolkningens   
välfärd,   hälsa,   delaktighet,   livsmiljö,   boende,   rörlighet   och   möjligheter   att   klara   sig   själv   samt   den   
service   som   den   äldre   befolkningen   behöver   och   servicens   tillgänglighet.   

Äldrerådet   kan   även   ge   utlåtanden   om   andra   myndigheters   beslutsfattande   som   berör   den   äldre   
befolkningens   livsvillkor.   

Kommunen   ska   tillhandahålla   äldrerådet   det   som   behövs   för   att   det   ska   ha   tillräckliga   
verksamhetsförutsättningar.     

Med   äldre   avses   enligt   lagen   en   person   som   har   fyllt   65   år.   Med   uttrycket   den   äldre   befolkningen   avses   
den   del   av   befolkningen   som   består   av   alla   personer   i   gruppen   äldre   personer.     

KD   föreslår   att   kommunstyrelsen   inför   fullmäktige   ändrar   beslutet   om   nämndens   namn   och   
föreslår   att   socialnämnden   från   01   januari   2021   ersätts   av   omsorgsnämnd   och   därtill   att   ett   
äldreråd   inrättas   i   Kökars   kommun.   Socialnämnden   och   skolnämnden   uppmanas   ha   ett   samråd   
om   hur   förändringarna   skall   genomföras   i   praktiken   

KS   Beslut:   Förslaget   godkänns   

§   119   Svinryggens   deponi   AB,   aktieägaravtal   

Sedan   de   kommunala   bolagen   Svinryggens   Deponi   Ab   och   Ålands   Proble-   mavfall   Ab   fusionerades   
ihop   1.1.2017   har   det   funnits   ett   behov   av   att   ta   fram   ett   nytt   aktieägaravtal   för   Svinryggens   Deponi   
Ab.   Ett   nytt   aktieägar-   avtal   förbättrar   även   ägarstyrningen   samt   möjligheterna   för   Kommunalför-   
bundet   för   Ålands   Miljöservice   (Mise)   och   ägarna   att   göra   så   kallade   in-   house   upphandlingar   från   
Svinryggens   Deponi   Ab   gällande   främst   omlastning   av   avfall.   Detta   är   en   förutsättning   för   att   
förverkliga   den   antagna   renhållningsplanen   för   2014-2024.   Frågan   om   aktieägaravtal   har   tidigare   be-   
handlats   i   samarbetskommittén   mellan   Jomala   kommun   och   Mariehamns   stad.   Ett   utkast   till   
aktieägaravtal   i   Svinryggens   Deponi   Ab   har   nu   tagits   fram   och   i   ett   första   skede   skickats   ut   för   
synpunkter   till   de   största   intressenterna   vilka   är   Mariehamns   stad,   Mise   och   Svinryggens   Deponi   Ab.   
Alla   förutom   Mariehamns   stad   har   hittills   återkommit   och   understött   förslaget.   Utkast   till   
aktieägaravtal   

För   att   komma   vidare   i   processen   och   även   involvera   övriga   aktieägare   i   Svinryggens   Deponi   Ab   kan   
finnas   skäl   att   kommunstyrelsen   i   Jomala   som   representerar   en   av   två   stora   aktieägare   och   utser   
styrelseordförande   i   Svinryggens   Deponi   Ab   formellt   omfattar   utkastet   till   aktieägaravtal   och   efterhör   
övriga   aktieägares   synpunkter.   

Majoriteten   av   aktieägarna   i   Svinryggens   Deponi   Ab   ställer   sig   positiva   till   det   föreslagna   
aktieägaravtalet.   Mariehamns   stad   vill   dock   införa   en   möjlighet   till   uppsägning   av   avtalet   med   en   
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uppsägningstid   om   sex   (6)   månader.   Vårdö   kommun   framför   i   sin   tur,   utöver   direkta   korrigeringar,   att   
även   mindre   aktieägare   som   inte   är   med   i   Mise   bör   ges   en   styrelseplats.   Avslutningsvis   lyfter   
Hammarlands   och   Sunds   kommun   fram   att   ett   informationsoch   diskussionsmöte   bör   hållas   före   
kommunerna   kan   ta   ställning   till   avtalsförslaget.   

Utgående   från   inkomna   svar   har   förslaget   till   aktieägaravtal   ändrats   så   att   en   möjlighet   till   uppsägning   
införts   med   en   uppsägningstid   om   sex   (6)   månader.   Jomala   kommun   är   inte   för   denna   lösning   då   
ägarstyrningen   och   kontrollen   på   bolaget   försämras,   men   måste   samtidigt   beakta   synpunkten   från   den   
andra   stora   aktieägaren   Mariehamns   stad.   De   direkta   korrigeringar   som   lyfts   fram   av   Vårdö   kommun   
har   beaktats   men   att   ge   en   styrelseplats   till   ägare   som   totalt   äger   mindre   än   4   %   av   bolaget   är   inte   
skäligt.   Vad   gäller   Hammarlands   och   Sunds   kommuns   önskemål   om   ett   informations-   och   dis-   
kussionsmöte   är   det   något   kommunstyrelsen   får   ta   ställning   till   separat   eller   om   en   representant   ska   
närvara   för   att   besvara   frågor   där   kommunerna   behandlar   avtalet.   Ändrat   förslag   till   aktieägaravtal,   
enligt   bilaga:   

Bilaga   §19   KS   Utkast   aktieägaravtal   

KD   föreslår   att   kommunstyrelsen   godkänner   aktieägaravtalet   enligt   bilaga   

KS   Beslut:   Förslaget   godkänns   

§   120   Motion   om   inflyttning   

KF   §   66   08.10.2020   

Inför   fullmäktigemötet   har   till   ordföranden   inlämnats   en   motion   undertecknad   av   Christian   Pleijel   i   
rubricerat   ärende.   

Bilaga   §   66   Motion   om   inflyttning   

KF   Beslut:   Motionen   remitteras   till   kommunstyrelsen   för   beredning   

KS   10.11.2020   

Bilaga:   KS   §   120   Motion   om   ökad   inflyttning  

KD   föreslår   att   motionen   remitteras   till   närings   trafik   och   inflyttningsnämnden   för   beredning.   

KS   Beslut:   Förslaget   godkänns   

§   121   Motion   om   ungdomsledare   

KF   §   64   Motion   om   ungdomsledare   

Inför   fullmäktigemötet   har   till   ordföranden   inlämnats   en   motion   undertecknad   av   Christian   Pleijel   i   
rubricerat   ärende.   

Bilaga   §   64   Motion   om   ungdomsledare   

KF   Beslut:   Motionen   remitteras   till   kommunstyrelsen   för   beredning   

KS   10.11.2020   
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Skolnämnden   har   tagit   upp   5.000   euro   för   ungdomsledare   i   budgeten   för   2021   och   är   därmed   den   
nämnd   som   bör   handha   ärendet.    

Bilaga   KS§   121   Motion   om   ungdomsledare   

KD   föreslår   att   motionen   delges   skolnämnden   som   vägkost   vid   anställning   av   ungdomsledare   
samt   att   beslutet   sänds   till   fullmäktige   som   tillräcklig   åtgärd   med   anledning   av   motionen.   

KS   Beslut:   Patrik   Fagerström   har   anmält   intresse   och   skall   nu   anlitas   som   ungdomsledare   fram   
till   den   31.05.2021.   Kommunstyrelsen   antecknar   det   till   kännedom   såsom   tillräcklig   åtgärd   med   
anledning   av   motionen.     

§   122   Motion   om   bidrag   till   viltvårdsprojekt   

KF   §   65   08.10.2020   

Inför   fullmäktigemötet   har   till   ordföranden   inlämnats   en   motion   undertecknad   av   Christian   Pleijel   i   
rubricerat   ärende.   

Bilaga   §   65   Motion   om   bidrag   till   viltvårdsprojekt   

KF   Beslut:   Motionen   remitteras   till   kommunstyrelsen   för   beredning   

Robert   Karlman   anmäler   jäv.   

Bilaga   KS   §   122   Motion   om   bidrag   till   jaktvårdsprojekt   

Det   finns   ännu   förutsättning   att   få   ytterligare   leader   pengar   från   icke   förverkligade   projekt.   

KD   Motionen   bordläggs   i   väntan   på   beslut   om   leader   pengar.   

KS   Beslut:   Förslaget   godkänns   

§   123   Rapport   från   arbetsgruppen   för   utveckling   av   skolbyggnaden     

Kommunstyrelsen   beslöt   den   16.05.2020   att   utse   en   arbetsgrupp   för   den   fortsatta   planeringen   av   
grundskolans   utrymmen   arbetsgruppen   består   av   

Ida   Henriksson,   Johanna   Henriksson,   Christian   Pleijel,   Rainer   Eriksson,   sammankallare.   Planeringen   
bör   vara   slutförd   senast   31.08.2020.     

Arbetsgruppen   har   nu   inkommit   med   sitt   betänkande   och   föreslår   att:   

Kommunen   går   vidare   med   planerna   genom   att     

1. anlita   en   arkitekt   och   en   arbetsplatsutformningskonsult   som   ska   ta   fram   en   idé   om   hur   man   
kan   göra,   inte   byggnadsritningar   i   detta   skede.   Detta   bör   vara   klart   inom   3   månader;   

2. kommunen   genast   påbörjar   arbete   med   duschutrymmena;   
3. Rainer   Juslin   får   vetskap   om   våra   planer.   

Hela   arbetet   kan   komma   att   kosta   50.000   euro.   Landskapsregeringen   har   beviljat   20%   investeringsstöd   
för   projektet.   
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Bilaga   KS   §   123   a   Möte   25/06   om   utveckling   av   skolbyggnaden   
Bilaga   KS   §   123   b   Möte   16/09   om   utveckling   av   skolbyggnaden   
Bilaga   KS   §   123   c   Planritning   

KD   ärendet   tillställs   byggnadstekniska   nämnden   för   verkställighet   såvida   fullmäktige   
godkänner   kostnaderna   i   budgetbehandlingen.   

KS   Beslut:   Arbetsgruppens   mandat   förlängs   till   den   31.12.2021   för   att   arbeta   vidare   med   
projektet   enligt   bilagorna.    Kerstin   Staf   ersätter   Ida   Henriksson   i   arbetsgruppen.   Beslut   om   
verkställighet   hänskjuts   till   budgetbehandlingen   för   2021.   Punkt   1   anlitande   av   arkitekt   och   
konsult   utgår.   Renoveringen   av   övriga   ytor   hänskjuts   till   byggnadsnämnden   för   verkställighet   
inom   ramen   för   befintlig   budget.   

§   124   Val   av   ersättare   för   ledamot   Raimo   Virta   i   skolnämnden     

Raimo   Virta   har   flyttat   från   Kökar   och   är   därmed   inte   längre   valbar   i   nämnden.   

KD   föreslår   att   kommunstyrelsen   inför   fullmäktige   kommer   med   förslag   till   ny   ledamot   i   
nämnden.   

KS   Beslut:   Kommunstyrelsen   föreslår   inför   fullmäktige   att   Rainer   Eriksson   väljs   in   som   ny   
ledamot   i   skolnämnden.   

Rainer   Eriksson   deltog   inte   i   beslutet.   

§   125   Val   av   ersättare   för   ledamot   Raimo   Virta   i   närings-trafik-   och   
inflyttningsnämnden   

Raimo   Virta   har   flyttat   från   Kökar   och   är   därmed   inte   längre   valbar   i   nämnden.   

KD   föreslår   att   kommunstyrelsen   inför   fullmäktige   kommer   med   förslag   till   ny   ledamot   i   
nämnden.   

KS   Beslut:   kommunstyrelsen   föreslår   inför   fullmäktige   att   Harry   Holmström   väljs   in   som   
ordinarie   ledamot   med   Gerry   Allgode   som   ersättare.  

§   126   Inrätta   skolföreståndartjänst   vid   Kökars   grundskola   

Skolnämnden   §   81   22.09.2020   
I   och   med   att   den   nya   barnomsorgs-   och   grundskolelagen   samt   förordningen   träder   ikraft   den   
01.01.2021   ska   det   vid   varje   grundskola   finnas   en   inrättad   tjänst   som   skolföreståndare.   Vice   
skolföreståndarskapet   kan   som   tidigare   åläggas   en   lärare   som   arbetar   i   skolan.     

Skoldirektörens   förslag:   
Skolnämnden   anhåller   till   kommunstyrelsen   att   en   skolföreståndartjänst   vid   Kökars   grundskola   inrättas   
fr.o.m.   den   01.08.2021.   Undervisningsskyldigheten   för   skolföreståndaren   beror   av   antalet   basgrupper   
och   nedsätts   för   närvarande   med   3   vt.   

Skolnämndens   beslut :   Förslaget   godkänns.   

KS   10.11.2020   
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KD   föreslår   att   förslaget   godkänns   inför   fullmäktige   
  

KS   Beslut:   Förslaget   godkänns   
  

§   127   Väntsalen   i   Harparnäs   
Väntsalen   i   Harparnäs   är   i   dåligt   skick   och   förfular   området.   Byggnaden   behöver   renoveras   eller   rivas.     

KD   föreslår   att   ärendet   remitteras   till   byggnadsnämnden   för   åtgärder.   

KS   Beslut:   Förslaget   godkänns   

§   128   Helikopterplattan   i   Harparnäs   

En   båtlandningsplats   i   Harparnäs   skulle   behöva   anläggas   och   området   behöver   utvecklas.   
Helikopterplattan   som   nu   finns   i   Harparnäs   borde   därför   flyttas   till   Sommarängen,   där   behovet   är   stort,  
Eftersom   den   på   nuvarande   plats   förhindrar   utvecklingen   av   området.   

KD   föreslår   att   kommunen   sänder   en   skrivelse   till   landskapsregeringen   om   att   helikopterplattan   
skulle   flyttas   till   en   plats   invid   Sommarängens   äldreboende.   

KS   Beslut:   Förslaget   godkänns   

§   129   Övriga   ärenden   

Inga   övriga   ärenden   förelåg.   

§   130   Ärenden   till   kännedom.   

● Landskapsregeringen   har   inkommit   med   begäran   om   yttrande   om   Lagstiftning   om   
kommunstruktur   och   förändringar   av   kommunindelningen   (Bilaga)   

● Information   om   polismästarens   besök   på   Kökar.   
● Info   från   nämnderna   

  

§   131   Mötet   avslutas   

Mötet   avlutades:   kl   18:45   
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ANVISNING   FÖR   RÄTTELSEYRKANDE   OCH   BESVÄRSANVISNING   

  
BESVÄRSFÖRBUD   

  
ANVISNING   FÖR   RÄTTELSEYRKANDE   
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Vad   förbudet   grundar   
sig   på   

Eftersom   nedan   nämnda   beslut   endast   gäller   beredning   eller   verkställighet,   
kan   enligt   §   112   kommunallagen   rättelseyrkande   inte   framställas   eller   
kommunalbesvär   anföras   över   beslutet   
  

Paragrafer   115-118,   120-122-127,   128-131   
Enligt   §   15   Förvaltningsprocesslagen/annan   lagstiftning   kan   besvär   inte   
anföras   över   nämnda   nedan   beslut   
  

Paragrafer   och   grund   för   besvärsförbudet:   
  
  

Myndighet   till   vilken   
rättelseyrkande   kan   
framställas,   samt   tid   för   
yrkande   av   rättelse   

Den   som   är   missnöjd   med   ovan   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:     
  

Kökar   kommun   
Kommunstyrelsen   i   Kökar   
22730   Kökar   
  

Paragrafer   §   119,128   
  
  

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     

  
FÖRVALTNINGSBESVÄR   

  
BESVÄRSSKRIFT   
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Besvärsmyndighet   och   
besvärstid   

I   nedan   nämnda   beslut   kan   ändring   sökas   skriftligt   genom   besvär.   
Ändring   i   beslut   med   anledning   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.   

Besvärsmyndighet   och   
besvärstid   

Besvärsmyndighet   är   
Ålands   förvaltningsdomstol   
PB   31   
22101   Mariehamn   
  

Paragrafer:     
  

Besvärstid:   30   dagar   från   delfåendet   av   beslutet.   

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.   Enligt   lagen   om   domstolsavgifter   kan   
domstolen   ta   ut   en   avgift   för   inlämnande   av   besvär.   Kontakta   respektive   domstol   för   mer   information.  


