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Sammanträdets laglighet och beslutförhet 
 
Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat och med hänsyn till 
antalet närvarande ledamöter beslutfört. 
 
---------- 
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Protokollets justering 
 
Till protokolljusterare valdes Sven Backlund och Daniel Dahlbo samt fastställ-
des att protokollet skall justeras i bildningskansliet 30.9.2015 och hålles till all-
mänt påseende 8.10.2015. 
 
----- 
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Budgetjämförelse för bildningsnämnden per juli månad 2015 
 
Bilaga A 
 

Ekonomichef Eivor Beckers beredning: 
Enligt förvaltningsstadgan § 82, 4 mom. skall nämnderna årligen delge stads-
styrelsen rapporter över verksamhetens och budgetens utfall per 30.4. och 
31.8. Inför kommande budgetram 2016 som skall vara inlämnad till ekonomidi-
rektören 20.8.2015 används denna ekonomiska översikt per juli månad 2015 
för att få en klar översikt av budget 2015 inför ramarbetet 2016. 
 
När det gäller den kontinuerliga budgetuppföljningen tillställer ekonomichefen 
skolornas rektorer budgetrapporter månadsvis för alla deras ansvarsområden. 
Barnomsorgschefen sköter rapporteringen till daghemmen. 
 
Bildningsnämndens bruttokostnader interna och externa bruttokostnader upp-
går till 16.560.700 € för budgetåret 2015. Bildningsnämndens underordnade 
enheter producerar i princip alla tjänster inom nämndens regi förutom de tjäns-
ter som medels stadens verksamhetsbidrag produceras av Päivis (14 platser), 
Björneftis (ca 30 skolbarn, åk 1 och 2) samt för elever i specialskolor och skolor 
i finska kommuner. Egen verksamhet produceras inom: barndagvård: 380 barn, 
förskolor: 86 barn, morgon- och eftermiddagsvård ca 8.607 vårddagar för för-
skolbarn och ca 10.064 vårddagar för skolbarn, grundläggande utbildning  års-
kurser 1-6: 493 + 18 språkklasselever,  Närpes högstadieskola 283 samt 7 
språkklasselever samt  Närpes gymnasium 121 elever. Antalet anställda inom 
hela bildningssektorn är ca 240. Bildningsnämnden har således ett direkt ope-
rativt budgetansvar och beslutanderätt gentemot alla barn och unga i Närpes 
stad när det gäller dagvård och undervisning. Med många anställda så utgör 
också personalkostnaderna den största delen av bildningsnämndens budget, 
nämligen 64,5 % av totalbudgeten (ext+int) är löner och lönebikostnader. 
 
Bilagda rapporter är utskrivna per juli 2015. Som teoretisk användning kan pro-
centenheten 58,3% användas som en riktgivande jämförelsegrund, beräknat 
som om intäkterna och kostnaderna skulle förverkligas jämnt månadsvis.     
 
För hela bildningssektorn är de externa bruttokostnaderna per juli 2015 förverk-
ligade till 55%. Personalkostnaderna för hela sektorn har per juli 2015 förverkli-
gats till 56,4% vilket som helhet ser rätt bra ut i detta skede. 
 
För sjukvikariers lön har däremot använts 104.496 €, jämfört med budgeterat 
51.350 €, som kompensation har utbetalts FPA-ersättningar 102.338 €. För 
bildningssektorns pedagogiska personal måste sjukvikarier tillsättas för att hålla 
igång verksamheten i daghem och skolor. 
 
Detaljerade siffror framgår av Bilaga A hela bildningsnämnden, samt 
bilagor A1- A6 för huvudansvarsområdena. 
 
C 4001 Förvaltning och gemensamma uppgifter, Bilaga A1: 
 
Bruttokostnaderna, externa per juli har förverkligats till 47,1 %, budgeterade 
kostnader för läroplansarbete kommer i användning först från och med augusti 
2015. Intäkterna för gymnasieskjutsarna följer budgeterat. Elevskjutsarna beta-
las och bokförs retroaktivt så till denna del är kostnaderna för vårterminen 2015 
helt bokförda, per juli 47,1% av budgeterat.  Elevtransporternas andel av detta 
ansvarsområde är 72,8%. 
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C4002 Grundläggande utbildning, Bilaga A2: 
 
Bruttokostnaderna, externa för den grundläggande utbildningen är ännu  bra i 
nivå med budgeterade medel, 54,8 %. Det är likväl en stor utmaning för en sek-
tor med många anställda. I bokslutet 2014 kunde bl.a. noteras höga vikarie-
kostnader. Trenden med korttidsvikarier fortsätter. Användningen av personal-
kostnader  totalt är 56  % per juli 2015.  
 
Timresursen detta läsår 2015-2016 kommer som helhet att minska med 24 vt  
för den grundläggande utbildningen på grund av stadsfullmäktiges beslut om att 
balansera bildningsnämndens ekonomi.  
 
Närpes stad har i dagsläget tre flykting/språkklasser. I Yttermark åk 1-6 finns 9 
elever och i klassen åk 7-9 i Närpes högstadieskola finns 7 elever. På grund av 
arbetskraftsinvandring öppnades ytterligare en språkklass under vårterminen 
2015 i Pjelax för arbetsinvandrares barn. I detta nu finns 9 barn i denna klass. 
Inga medel finns budgeterade för språkklassen i Pjelax i budget 2015. 
 
Clearing-kontot visar att kostnaderna för våra elever i andra kommuner blir läg-
re än förväntat samt att intäkterna för andra kommuners elever i vår kommun 
blir större än förväntat. Detta kommer att beaktas vid budgetändring 2015 för 
språkklassen i Pjelax samt förskoleundervisningen, samt även i ramen 2016 för 
bildningsnämnden.  
 
Statsfinansieringen av olika utvecklingsprojekt fortsätter inom den grundläg-
gande utbildningen, det betyder intäkter som kvittas mot kostnader i motsva-
rande mån. Intäkter och kostnader för olika projekt per juli 2015: Jämställdhet i 
utbildningen: bokförda intäkter  55.474,95 €, bokförda kostnader 13.425,17 €,  
pedagogisk ICT-handledning intäkter 3.500€, bokförda kostnader 625,11€, del-
ning av undervisningsgrupper intäkter 46.400 €, utbetalas i form av lärarlöner  
med början från höstterminens början. 
 
C4003 Gymnasieutbildning, Bilaga A3:  
 
Bruttokostnaderna, externa för gymnasieutbildning har en användning på 
57,3% av budgeterat, personalkostnaderna har en användning på 56,5 %. I 
rapporten för huvudansvarsområdet gymnasieutbildning ingår även ett projekt 
som är gemensamt för 7 svenskspråkiga gymnasier, Kunnig Vi7+ del 2, på så-
väl intäkts- som på kostnadssidan. Kunnig Vi7+: bokförda intäkter 21.000, € 
bokförda kostnader i detta skede 1.590,50 €. För projekt kvittas intäkter mot 
kostnader i motsvarande mån. 
 
Timresursen för Närpes gymnasium är 7 vt mindre från höstterminen 2015  
jämfört med föregående läsår. 
 
C 4005 Förskoleundervisning, Bilaga A4: 
 
Bruttokostnaderna, externa är 57,5 % medan personalkostnaderna på 59,5% 
visar redan nu en oroväckande trend. Från höstterminens början finns dessut-
om behov av ett skolgångsbiträde och två daghemsbiträden p.g.a. delade 
grupper. Det finns skäl för en budgetändring 2015. 
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C 4006  Morgon- och eftermiddagsverksamhet, Bilaga A5: 
 
Bruttokostnaderna, externa, 51,2 % ,ett bra resultat. 
 
Intäktsutvecklingen är också bra 64,1 % av budgeterat.  
 
 
C 4007 Barnomsorg, Bilaga A6: 
 
Bruttokostnaderna, externa för barnomsorgen visar på 57,2 %, personalkost-
naderna som helhet visar en användningsprocent på 57,7 % vilket närmar sig 
jämförelsetalet. 
 
Intäkterna per juli månad är 56,8%. 
 
Barnomsorgchefens kommentarer: 
Enligt den ursprungliga budgeteringen för 2015 skulle Finby gruppfamiljedag-
hem stängas och barnen flyttas till det utvidgade Trollebo daghem från 
1.8.2015. Men eftersom trycket på dagvårdsplatser blev större än tidigare anats 
kunde denna stängning och flytt inte genomföras utan enheten i Finby kvarstår. 
Detta innebär i sin tur att det i Trollebos budget inte finns budgeterat för den del 
som som nu inte kunnat överföras från Finby gruppfamiljedaghem.  
Trycket på de flesta övriga dagvårdsenheter är också fortsättningsvis stort och 
en del tilläggspersonal har anställts för att täcka personalbehovet under hela 
dagen. 
Utfallet av användningen av budgeterade medel följs upp per 30.9.2015 och 
eventuellt äskande om tilläggsbudgetmedel för den utvidgade verksamheten 
tillställs stadsfullmäktige.  
 
 

Ekonomichefens beredningsförslag: 
Bildningsnämnden antecknar budgetjämförelserna och redogörelserna samt   
delger stadsstyrelsen budgetläget per 31.7.2015 i enlighet med förvaltnings-
stadgans 82 § 4 mom. 
 

Bildningsdirektörens förslag: 
Bildningsnämnden antecknar budgetjämförelserna och redogörelserna samt   
delger stadsstyrelsen budgetläget per 31.7.2015 i enlighet med förvaltnings-
stadgans 82 § 4 mom. 
 

Beslut: 
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
 
 
--------------- 
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Skolornas läsårsplaner 2015-2016 
 

Bilaga A 
 

Bildningsdirektör Åsa Snickars: 
Enligt utbildningsnämndens delegeringsbeslut 16.12.2008 § 92 framkommer 
under § 2 Direktionernas uppgifter och beslutanderätt p.1 att direktionerna läs-
årsvis skall godkänna en på läroplanen baserad läsårsplan samt utvärdera läs-
årsplanen och skolans verksamhet. 
 
Läsårsplanerna, som finns som bilaga A, har utarbetats av respektive skolas 
rektor och godkänts av respektive skolas direktion. 
 
 

Bildningsdirektörens förslag: 
Bildningsnämnden antecknar skolornas läsårsplaner till kännedom. 
 
 

Beslut: 
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
 
 
--------------- 
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Val av handledare 2015-2016 
 

Bildningsdirektör Åsa Snickars: 
 
Enligt UKTA Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningsper-
sonal 2014-2016 § 19 mom. 4 kan staden för tilläggsuppgifter betala 95,66 euro 
per månad för varje helt tiotal av skolornas sammanlagda antal lönegrunds-
grupper för utveckling, planering och/eller administration av undervisningen i en 
skola eller i en kommun. Mosebacke skola, Stenbackens skola, Yttermark sko-
la, högstadiet och gymnasiet har så många lönegrundsgrupper att de har egna 
kvoter. I övriga skolor åk F-6 har Närpes stad 27 lönegrundsgrupper. Det inne-
bär att staden har 2 x 95,66 euro per månad att fördela.  
 
Förutom att handledarna skall handleda sina kolleger i de områden de utses för 
så skall de även vara delaktiga i hela utbildningsväsendets utveckling inom de 
områden där de är experter.  
 
De senaste läsåren har fokus vad gäller handledarna varit på digitalisering av 
undervisningen och implementerandet av Primus, Wilma och Kurre. Fortsätt-
ningsvis anser rektorerna att det är inom dessa områden som de behöver stöd 
och handledning varför det är motiverat att även läsåret 2015-2016 fokusera 
handledarnas arbete mot dessa områden. I tillägg till detta kommer program-
meringen in i skolan i och med den nya läroplanen. Det är många saker som 
skall planeras och förberedas inför det varför det är motiverat att ett av handle-
dararvodena ges för detta ändamål. Annika Prinsén har huvudansvaret för det-
ta i åk 7-9 och kan med fördel tilldelas ett handledararvode. Staffan Holmberg 
är huvudansvarig för IT och programmering i åk 1-6 men han erhåller lön för 
detta via projektmedel. 
 
 

Bildningsdirektörens förslag: 
Bildningsnämnden besluter utse följande handledningsområden och handleda-
re för läsåret 2015-2016: 
 
1. Wilma och Kurre med Mikael Bernas som handledare  
 
2. IT och programmering Annika Prinsén  
 

 
Beslut: 

Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
 
 
--------------- 

 

§ 69, BILDN 2015-09-29 18:00 Sida 9



Taxor för uthyrning av skolornas och dagvårdens utrymmen 
 
Bilaga A 

 
Bildningsdirektör Åsa Snickars: 

Taxorna för uthyrning av skolans utrymmen är föråldrade och har inte justerats 
på länge.  
 
När det gäller uthyrning av skolornas utrymmen är det främst klassrum, gym-
nastiksal eller skolans matsal/kök som önskas hyra av både föreningar och pri-
vata personer/privatföretag.  
 
Dessutom är Närpes Vuxeninstitut en flitig användare av flera skolors utrym-
men. För detta har en skild taxa på 3 euro/timme använts som överenskommits 
internt inom staden. Behov för interna diskussioner finns för att eventuellt juste-
ra hyran något uppåt. 
 
Tidigare har taxan endast innehållit en grundhyra medan det nu finns fog för att 
även ta hyra för användning av skolornas utrustning så som dator/videokanon 
eller redskap i gymnastiksalen. Det blir ett stort slitage på skolornas egendom 
då de är flitigt i användning och det är inte skäligt att skolorna av sina små in-
ventariebudgeter skall skaffa nya inventarier då slitaget skett efter skoldagens 
slut. 
 
I Bilaga A finns förslag till nya taxor för uthyrning av olika utrymmen samt inven-
tarier i skolorna. Hyran per rum utgår från att man hyr t.ex. ett klassrum en 
timme för 10 €. Pågår hyrestiden 2 timmar faktureras hyrestagaren 20 €.  
 
Noteras bör att det är skolans rektor som besluter om uthyrning av skolans ut-
rymmen.  
 

Bildningsdirektören förslag: 
Bildningsnämnden besluter fastställa taxor enligt bilaga A för uthyrning av sko-
lornas utrymmen. Taxahöjningen gäller från 1.1.2016. 
 

Beslut: 
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
 
 
 
--------------- 
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Daghemmens och gruppfam.daghemmens öppethållning 
 
Bilaga A 
 

Barnomsorgschef Ann-Christin Häggbloms beredning: 
Bildningsnämnden beslöt vid sitt möte 10.2.2010 §8 om daghemmens och 
gruppfamiljedaghemmens öppethållning under sommarmånaderna (Bilaga A). 
Enligt beslutet är det Näsby-, Nämpnäs- och Yttermarkdaghem som skall vara 
öppna hela sommaren. Töjby daghem stängs under juli månad, Pjelax grupp-
familjedaghem, Pörtom- och Övermark daghem stängs efter utredning av vård-
behovet. 
 
Sedan 2010 har en del förändringar inom dagvården skett och staden har bl.a. 
övertagit dagvårdsverksamheten vid Trollebo och det är numera ett kommunalt 
daghem och gruppfamiljedaghemmen Westside, Finby och Yttermark har öpp-
nats. Stängning av dagvårdsenheter har även utökats till jullov efter parlamen-
tariska gruppens genomgång av möjliga inbesparningspunkter inom bildningen. 
 
Nu senaste sommar, 2015 visade det sig att eftersom samtliga barn med behov 
av dagvård i juli från de stängda enheterna i Pjelax, Trollebo, Finby och West-
side samt större delen av förskolebarnen med behov av vård under sommaren 
hänvisades till Näsby daghem blev utrymmena på Näsby daghem för småa. 
I diskussion med gemensamma administrativa daghemsledaren för Pjelax-
gruppfam.daghem, Trollebo- och Näsby daghem har det framkommit önskemål 
om att det framöver skall vara Trollebo daghem som är öpppet och mottagande 
daghem. 
 
De senaste åren har behovet av dagvård under jullov och juli månad varit rela-
tivt liten vid både Övermark daghem och Yttermark gruppfam.daghem och de 
barn som varit i behov av dagvård vid dessa tidpunkter har kunnat hänvisas 
plats vid Yttermark daghem tillsammans med förskolebarn med behov av vård 
under loven. Detta arrangemang har fungerat tillfredsställande. 
 
För att arrangemangen med stängda och öppna enheter framöver skall löpa 
smidigt vid både jullov och sommarmånaderna skulle bildningsnämnden behö-
va fatta ett nytt beslut angående detta. 
 

Barnomsorgschefens beredningsförslag: 
Bildningsnämnden besluter att: 
 
-De större daghemmen Trollebo-, Nämpnäs- (blivande Skogsdungens daghem) 
och Yttermark daghem är de daghem som i regel skall hålla öppet under årets 
vardagar. 
 
-Övriga dagvårdsenheter håller öppet vid jullov och i juli månad om ett större 
behov finns. 
 
-Barn i behov av dagvård under den tid den egna enheten har stängt hänvisas  
enligt situationen till närmast lämpliga öppna dagvårdsenhet. 
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Bildningsdirektörens förslag: 

Bildningsnämnden besluter att: 
 
-De större daghemmen Trollebo-, Nämpnäs- (blivande Skogsdungens daghem) 
och Yttermark daghem är de daghem som i regel skall hålla öppet under årets 
vardagar. 
 
- Övriga dagvårdsenheter håller öppet vid jullov och i juli månad om ett större 
behov finns. 
 
-Barn i behov av dagvård under den tid den egna enheten har stängt hänvisas  
enligt situationen till närmast lämpliga öppna dagvårdsenhet. 

 
 

Beslut: 
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
 
 
--------------- 
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Till kännedom 
 
Bilaga A-B 
 

Bildningsdirektör Åsa Snickars: 
1. KI från Direktionen vid Stenbackens skola, 16.9.2015 
2. KI från Direktionen vid Västra Närpes skola, 16.9.2015 
3. KI från Direktionen vid Pörtom skola, 9.9.2015 
4. KI från Direktionen vid Pjelax skola, 15.9.2015 
 
 
 

Bildningsdirektörens förslag: 
Bildningsnämnden antecknar punkterna 1-4 till kännedom. 
 
 

Beslut: 
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
 
 
--------------- 

§ 73, BILDN 2015-09-29 18:00 Sida 13



BESVÄRSFÖRBUD 
 

Rättelse får inte yrkas i och kommunalbesvär får inte anföras över följande beslut 
med stöd av kommunallagens 91 §, emedan beslutet endast gäller beredning eller 
verkställighet: §65, §66, §67, §68, §73 
 
 
 
 
Emedan över beslutet får göras i 89 § 1 mom. Kommunallagen avsett rättelseyr-
kande får besvär inte anföras över följande beslut: §69, §70, §71, §74 
 
 
 
 
Med stöd av FörvBesvL § 3 mom. 1/annan lagstiftning får besvär över följande be-
slut inte anföras: 
(Paragraferna och grunderna för besvärsförbuden) 
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ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE 
 

Den som är missnöjd med beslutet kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. 
 
Rättelseyrkande får framställas av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldig-
het eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av en kommunmedlem. 
 
Ett rättelseyrkande skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En 
kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offent-
ligt. En part anses ha fått del av beslutet, om inte något annat påvisas, sju dagar 
efter att brevet avsändes, den tid mottagningsbeviset utvisar eller den tid som an-
tecknats på särskilt delgivningsintyg. 
 
Av rättelseyrkande skall framgå vad man yrkar jämte motiveringar och det skall 
undertecknas av den som gör rättelseyrkandet. 
 
Myndighet till vilken rättelseyrkande göres, adress och postadress: 
 
Bildningsnämnden i Närpes 
Besöksadress: Kyrkvägen 2 
Postadress: Kyrkvägen 2,  64200 Närpes 
Telefax: +358 (0) 6-2241285 
 
Rättelseyrkandet skall tillställas ovannämnda myndighet för rättelseyrkande före 
utgången av den tid rättelseyrkande får framställas. 
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BESVÄRSANVISNING 
Ändring i följande beslut kan sökas genom skriftliga besvär. Ändring i ett beslut 
med anledning av ett rättelseyrkande får sökas genom kommunalbesvär endast av 
den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av 
rättelseyrkandet, får ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av 
kommunmedlem och berörd part. 

 
Besvärsmyndighet: 
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland 
PB 200 (besöksadress: Wolffskavägen 35) 
65101 VASA 
Tel.nr. 020 6361060  Fax nr 06-3174817   E-post: registratur.vastra@rfv.fi 
 
 
Kommunalbesvär  Besvärstid 
§§     30 dagar 
 
 
Förvaltningsbesvär  Besvärstid 
§§ 72    14 dagar 
 
 
Annan besvärsmyndighet, postadress Besvärstid 
§§     _____ dagar 
 
 
Besvärstiden börjar från den dag man fått del av beslutet. 

___________________________________________________________________________ 
 
Besvärs- Av besvärsskriften bör framgå 
skrift - besvärandens namn, yrke, boningskommun och postadress 

- beslutet, i vilket ändring sökes 
- till vilka delar beslutet överklagas och på vilket sätt man önskar ändring 
- grunderna för ändringsyrkandet 
 
Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av besväranden själv eller den 
som upprättat besvärsskriften. Om inte besväranden undertecknar besvärsskriften 
skall även undertecknarens yrke, boningskommun och postadress uppgivas. Till 
besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas i original eller officiellt be-
styrkt avskrift samt bevis över den dag, från vilken besvärstiden bör räknas. 
 
Besvärsskriften skall av besväranden eller hans befullmäktigade ombud inom be-
svärstiden ingivas till besvärsmyndigheten. På eget ansvar kan besvärshandling-
arna sändas per post eller genom bud. Besvärshandlingarna bör lämnas till posten 
i så god tid att de hinner fram före utgången av besvärstiden. 
 
-------- 
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BESVÄRSANVISNING 
 

Ändring i följande beslut kan sökas genom skriftliga besvär. Ändring i ett beslut 
med anledning av ett rättelseyrkande får sökas genom kommunalbesvär endast av 
den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av 
rättelseyrkandet, får ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av 
kommunmedlem och berörd part. 
 
Besvärsmyndighet: 
Vasa förvaltningsdomstol 
Besöksadress: Korsholmsesplanaden 43, 65100 VASA 
Postadress: PB 204, 65101 VASA 
Telefax: (06) 010 36 42760 
E-postadress: vaasa.hao@om.fi 
Telefon: (06) 010 36 42611 
 
Kommunalbesvär  Besvärstid 
§§     30 dagar 
 
 
Förvaltningsbesvär  Besvärstid 
§§     _____ dagar 
 
 
Annan besvärsmyndighet, postadress Besvärstid 
§§     _____ dagar 
 
 
Besvärstiden börjar från den dag man fått del av beslutet. 

___________________________________________________________________________ 
 
Besvärs- Av besvärsskriften bör framgå 
skrift - besvärandens namn, yrke, boningskommun och postadress 

- beslutet, i vilket ändring sökes 
- till vilka delar beslutet överklagas och på vilket sätt man önskar ändring 
- grunderna för ändringsyrkandet 
 
Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av besväranden själv eller den 
som upprättat besvärsskriften. Om inte besväranden undertecknar besvärsskriften 
skall även undertecknarens yrke, boningskommun och postadress uppgivas. 
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller officiellt 
bestyrkt avskrift samt bevis över den dag, från vilken besvärstiden bör räknas. 
Besvärstiden skall av besväranden eller hans befullmäktigade ombud inom be-
svärstiden ingivas till besvärsmyndigheten. På eget ansvar kan besvärshandling-
arna sändas per post eller genom bud. Besvärshandlingarna bör lämnas till posten 
i så god tid att de hinner fram före utgången av besvärstiden. 
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