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Organ Kallelsedatum Kallelsenummer 

Kommunfullmäktige 24.03.2020 3/2020 

Sammanträdestid Tisdagen den 31 mars 2020, kl. 18.30 

 

Sammanträdesplats Sunds skola 

 

Protokollet publice-

rat på kommunens 

webplats 

Onsdag den 01.04.2020 

Kallelsen utfärdad 

 

Sund den 24 mars 2020 

 

                                       Dorita Lindholm, ordf. kommunfullmäktige 
 

Ärendets §-nummer Ärende sida 

 

 
Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser den 24.03.2020 

 

Intygar 

 ________________________________________ 

                     Andreas Johansson, tf. kommundirektör 

Kfg § 32 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 
Kfg § 33 Val av två protokolljusterare 
Kfg § 34 Godkännande och komplettering av föredragningslista 
Kfg § 35 Inköp av möbler/inredning till Tallgården, återremitterat ärende 
Kfg § 36 Tilläggsmedel för Tallgårdens storkök 
Kfg § 37 Rekrytering av ny kommundirektör 
Kfg § 38 Barnomsorgsavgifter under undantagstillståndet 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 31.03.2020 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg § 32 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 

31.03.2020 Enligt KomL 42 § skall kallelse till kommunfullmäktiges sammanträde anslås 

på kommunens anslagstavla minst en vecka innan sammanträdesdagen och 

sändas med posten till ledamöterna i fullmäktige och styrelsen. Enligt kommu-

nens egen förvaltningsstadga kapitel 3 fullmäktiges sammanträden § 12 sänds 

kallelse till fullmäktiges sammanträden minst 6 dagar före sammanträdet. En-

ligt gällande beslut av kommunfullmäktige (§ 72/2018 kommunfullmäktiges 

sammanträden annonseras i Sunds aktuellt, förutom att den bör finnas på den 

kommunala anslagstavlan. Enligt KomL 23 § är kommunfullmäktige beslutför 

om minst två tredjedelar av ledamöterna, eventuella ersättare medräknade är 

närvarande. 

 

 Enligt § 18 i förvaltningsstadgan skall namnupprop förrättas och ordföranden 

skall konstatera huruvida kommunfullmäktige är lagligen sammankallat och 

beslutfört. 

 

 Kallelse till detta sammanträde har anslagits och avsänts 24.03.2020. 

 

Beslut: 

 Kommunfullmäktiges ordförande förrättas upprop och därefter konstateras att 

mötet är beslutsfört och lagligen sammankallat. 

-------------------- 

Kfg § 33 Val av två protokolljusterare 

31.03.2020 Enligt kapitel 6 Kommunfullmäktige i kommunens förvaltningsstadga § 44 

skall fullmäktiges protokoll justeras av två för ändamålet för var gång valda 

fullmäktige, såvida fullmäktige inte beslutat annorlunda beträffande något 

ärende. I enlighet därmed bör två protokolljusterare utses för sammanträdet. 

 

Kommunfullmäktige torde bestämma tid för protokolljustering, samt utse två 

protokolljusterare. I tur att justera protokollet är Benny Klingberg och Erik 

Schütten. 

 

Beslut: 

Till protokolljusterarare valdes Susanne Eklund och Mia Schütten. Protokollet 

justeras på Sunds kommunkansli onsdagen den 1a april. 

-------------------- 

Kfg § 34 Godkännande och komplettering av föredragningslista 

31.03.2020 Beslut: 

Föredragningslistan godkänns med följande komplettering, 

Ett extra ärende läggs till föredragningslistan, § 38, barnomsorgsavgifter under 

undantagstillståndet, enligt ett enhälligt kommunfullmäktige.  

                       --------------------  
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 31.03.2020 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg § 35 Inköp av möbler/inredning till Tallgården, återremitterat ärende 

 

Kst § 34 

10.02.2020 

 Under 2019 så beslutade byggkommittén att möbler/inredning skulle köpas in 

till Tallgården i samband med tillbyggnationen. Av okänd anledning så verk-

ställdes aldrig beslutet. Eftersom det fanns pengar i investeringsbudgeten som 

ej nyttjades under 2019 så är detta närmast ett budgettekniskt ärende. 

 

Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att möblerna köps in till 

ett belopp om 6 000 €. Medlen behandlas så som en investering och påförs ak-

tiverad avskrivning som rör hela Tallgårdsprojektet från 2019. Kommunfull-

mäktige behöver ta en tilläggsbudget på hela beloppet. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

-------------------- 

Kst bilaga nr 04/10.02.2020 

-------------------- 

Kfg § 31 
25.02.2020  

Beslut: 

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för 

att utreda vad som redan är inköpt under 2019 och vad som återstår under 

2020. 

-------------------- 

Kfg bilaga nr 02/25.02.2020 

-------------------- 

Kst § 46 
16.03.2020  

Kommundirektören redovisar i den förnyade beredningen att det som är aktu-

ellt i det här läget är att köpa in möbler enligt bifogad bilaga till ett pris om 6 

600 €. Övriga äskanden kommer i sådana fall i ett senare skede. 

 

Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att möblerna köps in till 

ett belopp om 6 600 €. Medlen behandlas så som en investering och påförs ak-

tiverad avskrivning som rör hela Tallgårdsprojektet från 2019. Kommunfull-

mäktige tar en tilläggsbudget på hela beloppet. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

-------------------- 

Kst bilaga nr 03/16.03.2020 

-------------------- 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 31.03.2020 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg § 35 
31.03.2020  

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige beslutar att möblerna köps in till ett belopp om 6 600 €. 

Medlen behandlas så som en investering och påförs aktiverad avskrivning som 

rör hela Tallgårdsprojektet från 2019.  

Kommunfullmäktige beslutar samtidigt om en tilläggsbudget på hela beloppet. 

 

Beslut: 

Förslaget omfattas enhälligt. 

-------------------- 

Kfg bilaga nr 01/31.03.2020 

-------------------- 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 31.03.2020 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg § 36 Tilläggsmedel för Tallgårdens storkök 

 

BTN § 25 I budgeten för år 2020 finns anslaget 25.000 för renovering av storköket på Tall-

gården. Antaget anbud för projektet lyder på 24.750. Vid budgetering av pro-

jektet saknades arbetshandlingar varvid kostnadsuppskattningen blev för låg.  

  

 Kommunteknikerns förslag: 

 Föreslår att nämnden anhåller om ett tilläggsanslag på 18.000 (exkl moms). 

  

 BESLUT 

 Nämnden beslöt anhålla om tilläggsmedel enligt förslag. 

-------------------- 
 

Kst § 50 

16.03.2020  

 Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen omfattar nämndens förslag och skickar ärendet vidare till 

kommunfullmäktige för fastställande. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

-------------------- 

 

Kfg § 36 
31.03.2020  

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige beslutar om att godkänna byggnadstekniska nämndens 

tilläggsanslag på 18 000 € för renovering av storköket på Tallgården. 

 

Beslut: 

Kommunfullmäktige beslutar om att godkänna byggnadstekniska nämndens 

tilläggsäskande på 18 000 € för renovering av storköket på Tallgården. 

-------------------- 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 31.03.2020 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Kfg § 37 Rekrytering av ny kommundirektör 

16.12.2020 Enligt Kfg § 96 godkänns avtalet om kommundirektörens avslutande av an-

ställning. Kommundirektörens sista arbetsdag är den 31 december 2019. 

 

Om anställning och uppsägning av kommundirektören stadgas i 58 § kommu-

nallagen (ÅFS 1997:73) 

(…) 

Kommundirektören utses av fullmäktige för viss tid eller tills vidare. 

(…) 

  

Om behörighetskrav för kommundirektör stadgas i § 96 i Förvaltningsstadgan 

i Sunds kommun 

(…) 

Behörighetskrav för kommundirektören är vid universitet eller högskola, som 

är erkänd av nationell utbildningsmyndighet, avlagd för tjänsten lämplig exa-

men eller motsvarande utbildning. Som meriterande anses erfarenhet av offent-

lig förvaltning samt arbete i ledande ställning. 

(…) 

  

Samt i 59 § i kommunallagen (ÅFS 1997:73)  Medborgarskap och lokalkänne-

dom 

För anställning hos kommunen får inte ställas krav på visst medborgarskap. 

När kommunala tjänster tillsätts skall särskild betydelse tillmätas att den som 

anställs har kännedom om landskapets förhållanden eller är bosatt i land-

skapet. 

  

Samt i 60 § i kommunallagen (ÅFS 1997:73).  Krav på språkkunskap 

Endast den som muntligt och skriftligt behärskar svenska får anställas som 

tjänsteman hos kommunen. Närmare bestämmelser om kravet på kunskaper i 

svenska för olika tjänster fastställs i tjänstestadgan eller prövas av styrelsen i 

varje enskilt fall. 

(…) 
  

Kommunstyrelsens ordförandes förslag: 
Kommunstyrelsen besluter att  

 

1. föreslå för fullmäktige att fullmäktige tillsätter en rekryteringsgrupp 

med uppgift att rekrytera en kommundirektör, i gruppen skall ingå en 

personalrepresentant som utses i och av personalen i Sunds kommun 

 

2. personalen i Sunds kommun utser en personalrepresentant till rekryte-

ringsgruppen enligt föregående stycke. 

3. utse kommunstyrelsens ordförande samt vice ordförande att, med beak-

tande av kommunens behörighetskrav enligt § 96 i Sunds kommuns 

förvaltningsstadga samt 59-60 § kommunallagen (ÅFS 1997:73), med 

stöd av en annonskonsult utarbeta en rekryteringsannons för rekrytering 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 31.03.2020 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

av kommundirektör samt inledningsvis publicera denna i de båda lokal-

tidningarna 

 

Beslut: 

Förslaget godkändes. 

-------------------- 

 

Kfg § 6  
21.01.2020 

Annons har varit publicerad i bägge tidningarna. 

 

Kommunstyrelsens förslag är: 

att fullmäktige tillsätter en rekryteringsgrupp med uppgift att rekrytera en 

kommundirektör, i gruppen skall ingå en personalrepresentant som utses i 

och av personalen i Sunds kommun. Ledningsgruppen har valt att nominera 

kommuntekniker Erik Nordback som personalens representant. 
 

Beslut: 

Kommunfullmäktige beslutar att utse kommunfullmäktiges och kommunstyrel-

sens presidium samt kommuntekniker Erik Nordback till rekryteringsgrupp där 

rekryteringsgruppen inom sig utser en ordförande samt en arbetsfördelning. 

 

Rekryteringsgruppen rapporterar till kommunstyrelsen som bereder ärendet för 

beslut inför kommunfullmäktige. 

-------------------- 

 

16.12.2020 Enligt Kfg § 96 godkänns avtalet om kommundirektörens avslutande av an-

ställning. Kommundirektörens sista arbetsdag är den 31 december 2019. 

 

Om anställning och uppsägning av kommundirektören stadgas i 58 § kommu-

nallagen (ÅFS 1997:73) 

(…) 

Kommundirektören utses av fullmäktige för viss tid eller tills vidare. 

(…) 

  

Om behörighetskrav för kommundirektör stadgas i § 96 i Förvaltningsstadgan 

i Sunds kommun 

(…) 

Behörighetskrav för kommundirektören är vid universitet eller högskola, som 

är erkänd av nationell utbildningsmyndighet, avlagd för tjänsten lämplig exa-

men eller motsvarande utbildning. Som meriterande anses erfarenhet av offent-

lig förvaltning samt arbete i ledande ställning. 

(…) 

  

Samt i 59 § i kommunallagen (ÅFS 1997:73)  Medborgarskap och lokalkänne-

dom 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 31.03.2020 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

För anställning hos kommunen får inte ställas krav på visst medborgarskap. 

När kommunala tjänster tillsätts skall särskild betydelse tillmätas att den som 

anställs har kännedom om landskapets förhållanden eller är bosatt i land-

skapet. 

  

Samt i 60 § i kommunallagen (ÅFS 1997:73).  Krav på språkkunskap 

Endast den som muntligt och skriftligt behärskar svenska får anställas som 

tjänsteman hos kommunen. Närmare bestämmelser om kravet på kunskaper i 

svenska för olika tjänster fastställs i tjänstestadgan eller prövas av styrelsen i 

varje enskilt fall. 

(…) 
  

Kommunstyrelsens ordförandes förslag: 
Kommunstyrelsen besluter att  

 

1. föreslå för fullmäktige att fullmäktige tillsätter en rekryteringsgrupp 

med uppgift att rekrytera en kommundirektör, i gruppen skall ingå en 

personalrepresentant som utses i och av personalen i Sunds kommun 

 

2. personalen i Sunds kommun utser en personalrepresentant till rekryte-

ringsgruppen enligt föregående stycke. 

3. utse kommunstyrelsens ordförande samt vice ordförande att, med beak-

tande av kommunens behörighetskrav enligt § 96 i Sunds kommuns 

förvaltningsstadga samt 59-60 § kommunallagen (ÅFS 1997:73), med 

stöd av en annonskonsult utarbeta en rekryteringsannons för rekrytering 

av kommundirektör samt inledningsvis publicera denna i de båda lokal-

tidningarna 

 

Beslut: 

Förslaget godkändes. 

-------------------- 

 

Kfg § 6  
21.01.2020 

Annons har varit publicerad i bägge tidningarna. 

 

Kommunstyrelsens förslag är: 

att fullmäktige tillsätter en rekryteringsgrupp med uppgift att rekrytera en 

kommundirektör, i gruppen skall ingå en personalrepresentant som utses i 

och av personalen i Sunds kommun. Ledningsgruppen har valt att nominera 

kommuntekniker Erik Nordback som personalens representant. 
 

Beslut: 

Kommunfullmäktige beslutar att utse kommunfullmäktiges och kommunstyrel-

sens presidium samt kommuntekniker Erik Nordback till rekryteringsgrupp där 

rekryteringsgruppen inom sig utser en ordförande samt en arbetsfördelning. 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 31.03.2020 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Rekryteringsgruppen rapporterar till kommunstyrelsen som bereder ärendet för 

beslut inför kommunfullmäktige. 

-------------------- 

 

Kst § 59 
30.03.2020 

  

Om anställning och uppsägning av kommundirektören stadgas i 58 § kommunallagen (ÅFS 

1997:73) (...) Kommundirektören utses av fullmäktige för viss tid eller tills vidare. Även en 

person som inte sökt tjänsten kan med sitt samtycke utses till kommundirektör (...) 

Om behörighetskrav för kommundirektör stadgas i § 96 i Förvaltningsstadgan i Sunds 

kommun (...) Behörighetskrav för kommundirektören är vid universitet eller högskola, som är 

erkänd av nationell utbildningsmyndighet, avlagd för tjänsten lämplig examen eller 

motsvarande utbildning. Som meriterande anses erfarenhet av offentlig förvaltning samt 

arbete i ledande ställning. 

(...) 

Samt i 59 § i kommunallagen (ÅFS 1997:73) Medborgarskap och lokalkännedom För 

anställning hos kommunen får inte ställas krav på visst medborgarskap. När kommunala 

tjänster tillsätts skall särskild betydelse tillmätas att den som anställs har kännedom om 

landskapets förhållanden eller är bosatt i landskapet. 

Samt i 60 § i kommunallagen (ÅFS 1997:73). Krav på språkkunskap Endast den som muntligt 

och skriftligt behärskar svenska får anställas som tjänsteman hos kommunen. Närmare 

bestämmelser om kravet på kunskaper i svenska för olika tjänster fastställs i tjänstestadgan 

eller prövas av styrelsen i varje enskilt fall. (...) 

 

Rekryteringsgruppens arbete 

Sunds kommun ledigansår Kommundirektörstjänsten genom kungörelse den 13.01.2020 på 

Kommunens anslagstavla med sista ansökningsdag 31.01-2020 kl 15:00. 4 Personer ansöker 

tjänsten inom utsatt tid. Rekryteringsgruppen beslutar förlänga ansökningstiden till 21.02-

2020 kl 15:00 där ytterligare 4 personer ansöker tjänsten inom utsatt tid. Totalt 8 personer har 

den 21.02-2020 ansökt tjänsten varav rekryteringsgruppen beslutar intervjua 2 st. Vid 

Rekryteringsgruppens möte den 18.03-2020 beslutar rekryteringsgruppen rikta en rekrytering 

gentemot Andreas Johansson. 

Rekryteringsgruppen beslutar den 23.03-2020 att föreslå för kommunstyrelsen att Andreas 

Johansson anställs. 

 

Kommunstyrelseordförandens förslag. 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för kommunfullmäktige att Andreas Johansson anställs 

som kommundirektör genom ett 5 årigt förordnande med ersättning om 6500€ per månad. I 

avtalet ingår ingen ersättning av mertid, övertid eller obekväm arbetstid. Arbetstiden är i 

huvudsak kontorstid men arbetstid utom kontorstid förkommer. I avtalet tillåts bisyssla som 

inte får inkräkta på, eller stå i strid med kommunens intresse. Kommundirektören får 

disponera sin arbetstid fritt förutsatt att inte arbetsuppgifterna blir lidande. Andreas Johansson 

är vid anställningstillfället anställd av Vårdö kommun som kommundirektör. För att Vårdö 

kommun inte skall bli oskäligt lidande tillåts Johansson att arbeta för Vårdö kommun på 

deltid under en övergångsperiod tills Vårdö kommun genomfört sin rekryteringsprocess och 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 31.03.2020 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

en ny kommundirektör är på plats. Vidare föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige 

ger kommunstyrelsen i uppdrag att upprätta kommundirektörsavtal med Johansson. 

 

Tf. Kommundirektör Andreas Johansson anmäler jäv, avlägsnar sig från rummet och deltager 

ej i ärendets behandling. 

 

Jonas Back utses att vara sekreterare i ärendet. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

-------------------- 

 

 

Kfg § 37 
31.03.2020  

 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige beslutar att Andreas Johansson anställs som kommundirektör genom ett 

5 årigt förordnande med ersättning om 6500€ per månad. I avtalet ingår ingen ersättning av 

mertid, övertid eller obekväm arbetstid. Arbetstiden är i huvudsak kontorstid men arbetstid 

utom kontorstid förkommer. I avtalet tillåts bisyssla som inte får inkräkta på, eller stå i strid 

med kommunens intresse. Kommundirektören får disponera sin arbetstid fritt förutsatt att 

inte arbetsuppgifterna blir lidande. Andreas Johansson är vid anställningstillfället anställd av 

Vårdö kommun som kommundirektör. För att Vårdö kommun inte skall bli oskäligt lidande 

tillåts Johansson att arbeta för Vårdö kommun på deltid under en övergångsperiod tills Vårdö 

kommun genomfört sin rekryteringsprocess och en ny kommundirektör är på plats.  

Vidare beslutar kommunfullmäktige att kommunstyrelsen i uppdrag att upprätta 

kommundirektörsavtal med Johansson. 

 

Tf. Kommundirektör Andreas Johansson anmäler jäv, avlägsnar sig från rummet och deltager 

ej i ärendets behandling. 

 

Dorita Lindholm utsågs att vara sekreterare i ärendet. 

 

Beslut: 

Enligt förslag med tillägget att kommundirektörsavtalet godkänns av kommun-

fullmäktige i enlighet med gällande förvaltningsstadga. 

-------------------- 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 31.03.2020 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

 

Kfg § 38 Barnomsorgsavgifter under undantagstillståndet 

 

Kst § 60 

30.03.2020  

 

Kommunstyrelsen noterar att en skrivelse har kommit in i ärendet. Kommun-

styrelsenär enig att ta upp ärendet. 

 

Kommundirektörens förslag:  
- 

 

Beslut: 

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att barnomsorgsavgif-

terna skall slopas för de barn som hålls hemma under undantagstillståndet. 

-------------------- 

 

 

Kfg § 38 
31.03.2020  

 

Ärendet har lagts som ett extra ärende till föredragningslistan. Kommunfull-

mäktige är enligt om att behandla ärendet. 

 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige beslutar att slopa barnomsorgsavgifterna för de barn som 

hålls hemma under undantagstillståndet. 

 

Beslut: 

Tony Ek föreslår att kommunfullmäktige skall bifalla föräldrarnas begäran från 

den 1 april, förslaget vinner understöd. 

 

Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt Tony Eks förslag. 

-------------------- 

  



 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 13 

 

 
Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 31.03.2020 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

BESVÄRSANVISNING 

 
BESVÄRSFÖRBUD 
Vad förbudet grundar sig på Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan 

kommunalbesvär enligt § 112 i Kommunallagen inte anföras över beslutet i  

 §§ 33-34 

  

  

 Enligt 15 §  FörvprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över 

nämnda beslut. Paragrafer och grunden för besvärsförbudet. 

 

 

  

 

BESVÄRSMYNDIGHET I nedannämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär 

OCH BESVÄRSTID 

 Besvärsmyndighet, adress och postadress 

 Ålands Förvaltningsdomstol 

 PB 31 

 22101 Mariehamn 

 

 Kommunalbesvär, paragrafer  Besvärstid 

 32, 35-38                  30 dagar 

 

 

 Förvaltningsbesvär, paragrafer  Besvärstid 

  

 

 

 Annan besvärsmyndighet, adress och postadress 

 Ålands Landskapsregering 

 PB 1060 

 22111 Mariehamn 

 

 Paragrafer  Besvärstid 

   30 dagar 

 

 

 

 Besvärstid börjar från delfåendet av beslutet. 

 

 

 I besvärsskriften skall uppges: 

 - ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress 

 - vilka beslut som överklagas 

 - vilka ändringar som yrkas i beslutet 

 - motiveringarna 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 eller som 

officiellt bestyrkt kopia och intyg om den dag från vilken besvärstiden räknas. 

 



 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 14 

 

 
Organ  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 31.03.2020 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

INLÄMNANDE AV 

BESVÄRSHANDLINGAR Besvärshandlingarna skall lämnas 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 under besvärstidens sista dag, innan ämbetsverket 

stängs. 

 

  

 Besvärshandlingarna kan även lämnas till: 1) 

 Namn, adress och postadress   Paragrafer 

 

 

 

 

 

  

 

 

TILLÄGGSUPPGIFTER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Om de skall lämnas till någon annan än besvärsmyndigheten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


