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 ________________________________________  

Desirée Zetterman, Äldreomsorgsledare 

Innehåll 
On § 7 Sammanträdets laglighet och beslutsförhet 
On § 8 Val av två protokollsjusterare 
On § 9 Godkännande och eventuell komplettering av föredragningslistan 
On § 10 Delgivningar 
On § 11 Omdisponering av penningmedel gällande köp av demensplats på Sunnanberg 
On § 12 Förslag gällande personal främjande åtgärder 
On § 13 Budget förslag och verksamhetsplan 2023 för äldreomsorgen 
On § 14 Taxor och avgifter 2023 
On § 15 Sysselsättningshandledare 
On § 16 Sjukskötare 
On § 17 Nytt leasingavtal gällande servicebil 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Omsorgsnämnden 28.9.2022 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

On § 7 Sammanträdets laglighet och beslutsförhet 

28.9.2022 Enligt kommunens förvaltningsstadga 72 § håller varje organ sina sammanträden 

vid de tidpunkter och på de platser som de beslutar. Enligt KomL 23 § 2 mom. är 

en nämnd beslutsför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Enligt kommu-

nens förvaltningsstadga § 74 tillställs ledamöterna skriftlig kallelse minst 4 dagar 

före sammanträdet. 

 

 Föredragandes förslag: 

Omsorgsnämnden konstaterar sammanträdet vara instruktionsenligt sammankallat 

och beslutfört 

 

Beslut:  

Omsorgsnämnden beslutar enligt förslag 

 

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

On § 8 Val av två protokollsjusterare 

28.9.2022 Enligt kommunens förvaltningsstadga § 86 skall protokollet på tid som kommun-

styrelsen bestämt justeras på det sätt som organet beslutar. Enligt tidigare praxis har 

omsorgsnämnden för varje protokoll utsett två protokolljusterare. 

 

Föredragandes förslag: 

I tur att justera protokollet är Annika Kortman och Johan Lindholm. Protokollet ju-

steras xxxx.xx.xx.2022. 

 

Beslut: 

Protokollet justeras Måndag 3.10.2022, protokoll justerare Johan Lindholm och 

Christina Nukala-Pengel  

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

On § 9 Godkännande och eventuell komplettering av föredragningslistan      

 

28.9.2022 Beslut: 

  Föredragningslistan godkänns med följande extra ärenden:  

  § 17, Nytt leasingavtal gällande servicebil 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Omsorgsnämnden 28.9.2022 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

On § 10 Delgivningar 

28.9.2022 
 

1. Situationen inom äldreomsorgen 

 Personalsituationen 

 Bemanningen har förbättrats under sensommaren och 

ser ut att hålla sig väl under höst och vinter. 

 Verksamhetsläget 

 Just nu lägre beläggning på Tallgården. 

 

2. Kommunstyrelsens protokoll 

 https://www.sund.ax/sites/default/files/attachments/protocol/ks_3_110422_-

_protokoll.pdf 

 https://www.sund.ax/sites/default/files/attachments/protocol/ks_4_230522_-

_protokoll.pdf 

 https://www.sund.ax/sites/default/files/attachments/protocol/ks_5_150822_-

_protokoll.pdf 

 

3. Kommunfullmäktiges protokoll  

 https://www.sund.ax/sites/default/files/attachments/protocol/kf_3_-

_100522_protokoll.pdf 

 https://www.sund.ax/sites/default/files/attachments/protocol/kf_4_-

_070622_protokoll.pdf 

 https://www.sund.ax/sites/default/files/attachments/protocol/kf_5_-

_230822_protokoll.pdf 

 

4. Äldrerådet för Norra Åland 

 https://www.saltvik.ax/sites/default/files/attachments/pro-

tocol/norra_alands_aldrerad_2_-_2022.pdf 

 

5. Budgetjämförelse per augusti 2022 

 

  

Föredragandes förslag: 

 Nämnden antecknar till kännedom. 

 

 

Beslut: 

 

Enligt beslut 

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

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

 On §10/28.9.2022, Bilaga 1 

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

https://www.sund.ax/sites/default/files/attachments/protocol/ks_3_110422_-_protokoll.pdf
https://www.sund.ax/sites/default/files/attachments/protocol/ks_3_110422_-_protokoll.pdf
https://www.sund.ax/sites/default/files/attachments/protocol/ks_4_230522_-_protokoll.pdf
https://www.sund.ax/sites/default/files/attachments/protocol/ks_4_230522_-_protokoll.pdf
https://www.sund.ax/sites/default/files/attachments/protocol/ks_5_150822_-_protokoll.pdf
https://www.sund.ax/sites/default/files/attachments/protocol/ks_5_150822_-_protokoll.pdf
https://www.sund.ax/sites/default/files/attachments/protocol/kf_3_-_100522_protokoll.pdf
https://www.sund.ax/sites/default/files/attachments/protocol/kf_3_-_100522_protokoll.pdf
https://www.sund.ax/sites/default/files/attachments/protocol/kf_4_-_070622_protokoll.pdf
https://www.sund.ax/sites/default/files/attachments/protocol/kf_4_-_070622_protokoll.pdf
https://www.sund.ax/sites/default/files/attachments/protocol/kf_5_-_230822_protokoll.pdf
https://www.sund.ax/sites/default/files/attachments/protocol/kf_5_-_230822_protokoll.pdf
https://www.saltvik.ax/sites/default/files/attachments/protocol/norra_alands_aldrerad_2_-_2022.pdf
https://www.saltvik.ax/sites/default/files/attachments/protocol/norra_alands_aldrerad_2_-_2022.pdf
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Organ  Sammanträdesdatum 
Omsorgsnämnden 28.9.2022 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

On § 11 Omdisponering av penningmedel gällande köp av demensplats på Sunnanberg  

28.9.2022  
  Sunds kommun köper vårdplats på demensavdelning på Sunnanberg vårdhem. 

Kostnaderna för platsen är 37.352 euro för 2022. 

  

 

Föredragandes förslag: 

Att en omdisponering görs från Tallgården kostnadsställe 4221 till ESB Demens 

kostnadsställe 4232 om 37.352 euro för att täcka dessa kostnader. 

 

Beslut: 

 

Nämnden beslutar enligt förslag. 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Omsorgsnämnden 28.9.2022 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

On § 12 Förslag gällande personal främjande åtgärder 

19.9.2022  
  

 I dessa tider när det är en ständigt pågående kamp att rekrytera personal till äldre-

omsorgen kan olika personal främjande åtgärder ge positiva verkningar. Bland an-

nat lön, företagshälsovård, friskvård är sådana åtgärder. 

 Lön är något som stimulerar intresset hos vårdpersonal vid rekrytering. Äldre-

omsorgsledaren har efterhört hos andra kommuner och kommunförbundet Oasen, 

hur lönesättningen för Ansvarig Närvårdare, Närvårdare samt Vårdare utan formel 

behörighet ser ut. Svar inkom i juni från 10 kommuner samt Oasen kf.   

  Konstateras kan att Sund inte låg lägst av de tillfrågade kommunerna, men att det 

ändå finns skäl att åtgärda lönerna för att främja rekryteringen men även för att 

uppmuntra befintlig personal som under flera år arbetat hårt och mycket pga dels 

svårigheten att rekrytera mer personal och dels den problematik som uppstått i köl-

vattnet på Covid pandemin.  

   

 

Föredragandes förslag: 

 

Äldreomsorgsledaren föreslår inför Omsorgsnämnden att ett förslag sänds till kom-

munstyrelsen för behandling gällande, att Ansvarig Närvårdares grundlön justeras 

från 2644,69 till 2653,26, Närvårdarnas grundlön justeras från 2491,43 till 2500,00 

per månad och att Vårdarnas grundlön justeras från 2242,29 till 2250,86 per månad 

från och med 1.1.2023.  

 

Beslut: 

 

 Nämnden beslutar enligt förslag 

 

 

 

 

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

 On §12/28.9.2022, Bilaga 2 

  ---------------------  
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Organ  Sammanträdesdatum 
Omsorgsnämnden 28.9.2022 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

On § 13 Budget förslag och verksamhetsplan 2023 för äldreomsorgen 

28.9.2022  
 Kommunstyrelsen i Sund har gett omsorgsnämnden i uppdrag att innan 30 septem-

ber behandla givna budgetdirektiv för verksamhetsåret  2023. 

   
 Kst § 61          Extra ärende, budgetdirektiv till nämnderna över uppgörande av budget för verksamhetsåret 

år 2023 

23.05.2022 

Bokslutet för år 2021 uppvisar ett positivt resultat om ca 244 000 €. Detta till följd av att skatteinkomsterna 

utföll med det högsta resultatet någonsin och trots att landskapsandelarna hade ett historiskt lågt utfall. 

 

För år 2022, inklusive tilläggsbudgeter så har kommunfullmäktige antagit en budget som innebär ett negativt 

resultat om ca – 116 000 €. De prognoser som finns indikerar att resultatet ser ut att bli bättre än det budgete-

rade. 

 

Med detta sagt så finns det således fortfarande skäl för nämnderna att se över sina verksamheter. Det finns 

sedan tidigare ett beslut på att det skall hållas ett målsättningsseminarium på hösten. 

 

Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen utfärdar följande budgetdirektiv till nämnderna: 

1. Kommunstyrelsen förväntar sig en nollbudget för kommunens egna verksamheter jämfört med bokslut 

2021. 

2. Om nämnden behöver utöka sin verksamhet jämfört med bokslut 2021 så ska detta noggrant motiveras. 

3. Budgeten till år 2023 skall innehålla relevanta nyckeltal som t.ex. kostnad/elev och liknande. Syftet är att 

politiker och tjänstemän ska få en uppfattning om vad respektive verksamhet kostar. Varje verksamhet ska 

ha nyckeltal förutom då det är uppenbart onödigt. Nyckeltalen ska ses över och vid behov förbättras. 

4. Nämndernas budgetförslag skall vara behandlat senast den sista september. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

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

On § 13  
28.9.2022 

Föredragandes förslag: 

 

Nämnden diskuterar förslaget till budget och verksamhetsplan 2023, lämnar sina 

synpunkter och för det därefter till kommunstyrelsen för behandling. 

 

Beslut: 

Nämnden ser fram emot målsättnings seminariet. 

 

Nämnden minskar det föreslagna anslaget till Oasen genom att från förslaget ta bort 

4 månader institutionsvård. 

 

Nämnden omfattar förslaget att köpa  50 % Sysselsättningshandledare av Vårdö 

kommun under förutsättning att Vårdö inrättar en sådan befattning och att kom-

munfullmäktige godkänner ett anslag för detta i budget 2023. 

 

 

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

 On §13 /28.9.2022, Bilaga 3, Bilaga 4 och Bilaga 5 

  ---------------------  
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Organ  Sammanträdesdatum 
Omsorgsnämnden 28.9.2022 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

On § 14 Taxor och avgifter 2023 

28.9.2022  
 Förslaget till Taxor och avgifter 2023, är  baserade på 2022 lagstadgade avgifter. 

Vartannat år indexjusteras lagstadgade avgifter inom social- och hälsovård. Nästa 

indexjustering sker 2024. 

  

 Högst troligt kommer Åland att få en egen lagstiftning gällande Klientavgifter fom 

1.1. 2023, och i det skedet kommer äldreomsorgens avgifter att behöva omarbetas. 

.  

  

Föredragandes förslag: 

 

  

 Nämnden diskuterar förslaget och lämnar synpunkter och för sedan förslaget till 

kommunstyrelsen för behandling.  

 

Beslut: 

  Förslaget innehåller förändring gällande avgifterna för boende på Tallgårdens ser-

vicehus med heldygns omsorg(ESB). Alla boende betalar utgående från samma 

vårdnivå nivå 3, då det förutsätts att klienterna som bor på Tallgården har behov av 

omsorg dygnet runt på kontinuerlig basis. I övrigt föreslås mindre ökningar i avgif-

terna gällande framför allt stödtjänster. Närståendevårdararvodena justeras per 

automatik när landskapsregeringen inkommer med lagstadgade indexjusteringar. 

 

Nämnden omfattar förslaget och konstaterar att det troligen måste ske ombearbet-

ning av äldreomsorgens avgifter under början av 2023 om den kommande lagstift-

ningen gällande åländsk lagstiftning om Klientavgifter som troligen träder i kraft 

1.1.2023. 

 

 

 

 

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

 On §14/28.9.2022, Bilaga 6 

  ---------------------  
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Organ  Sammanträdesdatum 
Omsorgsnämnden 28.9.2022 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

On § 15 Sysselsättningshandledare 

28.9.2022  
  Äldreomsorgsledarna i Vårdö och Sund har sammankommit i en diskussion gäl-

lande anställande av en gemensam Sysselsättningshandledare på 100 %. Befatt-

ningen skulle fördelas 50%/50%. 

 I detta fall skulle Sund köpa denna tjänst av Vårdö. Detta kan bli verkställt under 

förutsättning att fullmäktige godkänner budgetförslaget för 2023 

 

 En sysselsättningshandledare har tagits med i verksamhetsplanen 2023, detta då det 

i Äldrelag (2020:9) för Åland finns dels i § 11 Rådgivning och andra tjänster som 

befrämjar välbefinnandet och dels i § 21 Personal, skrivning om att kommunen 

skall ha en uppgiftsstruktur gällande att tillhanda hålla personal som genom utbild-

ning och erfarenhet är kunnig på sitt specifika område. Detta för att kommunen kan 

bedriva ett aktiverande och rehabiliterande arbetssätt, där det ingår såväl dagverk-

samhet som att arrangera rådgivnings och informations tillfällen. En sysselsätt-

ningshandledare skulle avlasta vårdpersonalen, så att de kan lägga fokus på vårdar-

betet och även delvis avlasta äldreomsorgsledaren.. Sysselsättningshandledaren 

skulle planera och genomföra aktiverande sysselsättning både för Tallgårdens bo-

ende och för äldre boende ute i kommunen. Sysselsättningshandledaren skulle även 

planera och hålla så kallade informations träffar, dit äldre skulle kunna komma och 

få information om så väl kommunala som andra tjänster som erbjuds äldre. Syssel-

sättningshandledaren skulle även vara en länk till närståendevårdarna och för deras 

del informera och erbjuda tjänster riktade till närståendevårdare som tex erbjuds av 

3:dje sektorn. 

Föredragandes förslag: 

Äldreomsorgsledaren lyfter inför budget året 2023 behovet av en sysselsättnings-

handledare, förslaget är att Sund köper 50% sysselsättningshandledare av Vårdö 

kommun under förutsättning att Vårdö kommun inrättar denna befattning och att 

Sunds kommunfullmäktige godkänner de behövda penning medlen. Skulle Vårdö ej 

inrätta denna typ av befattning, bör Sunds kommun inrätta en sådan befattning, in-

ledningsvis 60%. Det är av stor vikt att våra äldre både boende på servicehuset Tall-

gården och de äldre som ännu bor i sina bostäder ut i byarna, kan finna en menings-

full vardag. Speciellt för de personer som har någon form av kognitiv svikt eller psy-

kisk ohälsa, är all sysselsättning till godo och kan ge dessa personer en bättre till-

varo.  

 

Beslut: 

Nämnden beslutar enligt förslag och för förslaget till kommunstyrelsen för vidare 

behandling. 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Omsorgsnämnden 28.9.2022 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

On § 16 Sjukskötare 

28.9.2022 
 För att möta det ökade behovet av sjukvårds kompetens och då speciellt gällande 

läkemedelshantering vore det, till stor fördel att anställa en sjukskötare till Tallgår-

den. Detta skulle även stärka ledarskapet på Tallgården. Sjukskötaren kan fungera 

som äldreomsorgsledarens vikarie, då en sjukskötare har utbildningsnivå som med-

för att den kan anställas som tjänsteman och därmed vara behörig till beslutsfat-

tande och myndighetsutövande.  

Sjukskötarens huvudsakliga ansvars område skulle vara vården, med en sjukskötare 

anställd på Tallgården, skulle det skapa en möjlighet till en bättre helhet för både 

personal och klienter. Det skulle vara av stor vikt att stärka kompetensen kring lä-

kemedel, läkemedelshantering samt kompetensen i att bedöma olika sjukdoms-

symptom. Sjukskötaren skulle ha det övergripande ansvaret för vården av klien-

terna och vara den som har dialogen med HSV, HC och andra vårdavdelningar samt 

med andra vårdnivåer. Förslagsvis jobbar sjukskötaren måndag till fredag. En sjuk-

skötare skulle även vara en stödfunktion för framför allt närvårdarna men även vår-

darna, för att de skall på ännu bättre sätt kunna utöva sin kompetens och använda 

sin kunskap. Sjukskötaren har även möjlighet att från ÅHS få en så kallad överfö-

ring vilket gör att personen har möjlighet att utföra de vårduppgifter som tillkom-

mer en sjukskötare. Det finns idag mer uppgifter än som är skäligt att äldre-

omsorgsledaren och ansvariga närvårdaren skall hinna med och hinna hantera under 

vanlig arbetstid. Lagstiftningen gällande äldreomsorgen har skärpts under senare år 

och fortsätter skärpas genom olika direktiv och regelverk som ställs på äldreomsor-

gen. ÅHS ställer om i sina funktioner och mer och mer faller på äldreomsorgen att 

sköta och verkställa.  

  

 

 

Föredragandes förslag: 

 

Att nämnden lyfter detta ärende till kommunstyrelsen för behandling i samband 

med budgetförslaget för 2023. 

 

Beslut: 

 

Nämnden återremitterar ärendet till äldreomsorgsledaren för ny beredning. Nämn-

den föreslår att en befattning som Närvårdare ombildas  till en tjänst som Sjukskö-

tare istället för att inrätta en ny tjänst. 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Omsorgsnämnden 28.9.2022 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

On § 17 Nytt leasingavtal gällande servicebil 

28.9.2022 
 Då det gamla leasingavtalet löpt ut bör ett nytt leasing avtal gällande servicebil in-

gås. Den servicebil som äldreomsorgen haft till sitt förfogande har återgått till Mo-

torcompany. Bilen var inte tillräckligt flexibel för de behov som finns, bland annat 

saknades möjlighet till persontransporter. 

ÄOL har fått ett bra alternativ från Öhmans bil, det är en Toyota Corolla ladd hy-

brid och diskussion pågår gällande bland annat leveransdatum. Leasingtiden blir 3 

år, med ca 20000 km per år. Bilen fungerar bra både vad gäller mindre varutrans-

porter samt tillfälliga persontransporter. 

Leasing kostnad per år är ca 500-600 euro, i skrivande stund väntas ännu på ett slut-

ligt kostnads besked från AX-finans. 

  

 

 

Föredragandes förslag: 

 

Att nämnden omfattar förslaget och delegerar till ÄOL att slutföra leasing avtalet 

omgående, då det brådskar att få en ny servicebil till verksamheten. 

 

Beslut: 

 

Nämnden beslutar enligt förslag. 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Omsorgsnämnden 28.9.2022 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING 

 

BESVÄRSFÖRBUD 
Vad förbudet grundar 

sig på 

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning, utlåtande eller verkställighet, kan en-

ligt § 112 kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över 

beslutet. 

 

Paragrafer §§ 8-17 

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom skriftligt rättelseyrkande enligt § 

110 kommunallagen kan framställas över beslutet. 

(sen instruktioner nedan under rättelseyrkanden) 

 

Paragrafer § 7 

Enligt § 5 Förvaltningsprocesslagen/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan 

nämnda beslut. 

 

Paragrafer och grund för besvärsförbudet: - 
 

 

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE 
Myndighet till vilken rät-

telseyrkande kan framstäl-

las, samt tid för yrkande 

av rättelse 

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyr-

kande. 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: 

Omsorgsnämnden i Sund 

Norra Sundsvägen 361, Björby 

AX-22520 Kastelholm 

 

Paragrafer: §1 

 

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 of-

fentligt på den digitala anslagstavlan. 

 

Rättelseyrkandets innehåll Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall un-

dertecknas av den som framställer det. 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Omsorgsnämnden 28.9.2022 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

KOMMUNALBESVÄR 
Besvärsmyndighet och be-

svärstid 

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 kom-

munmedlem. 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 be-

svärstid 

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 för-

fattat 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. 

 


