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LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
GODKÄNNANDE och komplettering av föredragningslistan
PROTOKOLL Socialnämndens protokoll 28.10.2020 och 2.11.2020
CANCERBIDRAG utdelning av räntemedel (Konfidentiellt)
UTKOMSTSTÖD Behandla ansökan (konfidentiellt)
OMBILDNING AV BEFINTLIGT närvårdaravtal
KÖPTJÄNST förlänga avtal
ÄLDREOMSORGEN fotvård
TILLFÄLLIGT ARRANGEMANG daghemmet
DELGIVNING Skrivelser och beslut

Bilaga – Anvisning om rättelseyrkande
----------------Protokollet framlägges till allmänt
påseende på kommungården
24.11.2020
-----------------

Lis Karlsson
Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser 13.11.2020
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LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
Soc: § 96
KomL §§ 23 samt förvaltningsstadgan § 53.
Socialnämnden är beslutför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Kallelse
till sammanträdet skall sändas till ledamöterna minst fem vardagar före sammanträdet
kallelsedagen medräknad.
Beslut: Mötet konstateras lagligt sammankallat och beslutsfört.
---------------------------------VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
Soc: § 97
Beslut: Till protokolljusterare utses Margaretha Karlsson och Gunilla Hagman med
Stefan Eriksson som protokolljusterarersättare.
Protokollet justeras senast måndag den 23.11.2020 före kl.15.00.
---------------------------------GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
Soc: § 98
Beslut: Föredragningslistan kompletteras med § 107: Äldreomsorgsplan 2021–2022.
§ 102: Ombildning av befintligt närvårdaravtal utgår.
Föredragningslistan godkänns för övrigt.
---------------------------------PROTOKOLL SOCIALNÄMNDENS PROTOKOLL 28.10.2020 OCH 2.11.2020.
Soc: § 99
Framföres eventuella anmärkningar gällande socialnämndens protokoll 28.10.2020
och 2.11.2020.
Beslut: Socialnämnden protokoll från 28.10.2020 och 2.11.2020 föranleder inga
anmärkningar.
----------------------------------

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

Föglö, ___/___ 20 __
______________________
Lis Karlsson, soc. sek.

FÖGLÖ KOMMUN
Organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

§ nr

SOCIALNÄMNDEN

100

Sammanträdesdatum

Sida

18.11.2020

4

CANCERBIDRAG UTDELNING AV RÄNTEMEDEL (KONFIDENTIELLT)
SOC: § 100
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KOMPLETTERANDE UTKOMSTSTÖD BEHANDLA ANSÖKAN (KONFIDENTIELLT)
Soc: § 101
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OMBILDNING AV BEFINTLIGT NÄRVÅRDARAVTAL
Soc: 102

Ärendet avförs från dagordningen.
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KÖPTJÄNST HANDIKAPPSERVICE
Soc: § 118
Nya lagar, uppgörande av säkerhetsplaner, ny schemaläggning, möten,
uppdateringar och arbetsrutiner för assistenterna gör att socialsekreteraren inte
hinner med arbetsgivarrollen som arbetsledare för tio personliga assistenter inom
handikappservice inom alla områden från och med den 1 januari 2020.
Socialsekreteraren har även prövat gratis ett online schemläggningsprogram från
Resursbokning i Sverige, under en månad, som underlättar arbetet avsevärt.
Förslag
På grund av hög arbetsbelastning för socialsekreteraren föreslås att köpa in timmar
om cirka 20-40 timmar per månad främst i december 2019 och i januari 2020 från
Björkkö Ab.
Schemaprogramet med appar till personal m.m köps in för halva december och
januari, kostar cirka 215 € per hel månad. Programmet kommer att delas med
Björkkö som betalar cirka halva kostnaden dessa två månader.
Bilaga 4/§ 118/18.12.2019
Socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden godkänner förslaget.
BESLUT: Socialnämnden godkänner förslaget och avser att omdisponera kostnaden
inom socialnämndens budget.
Socialnämnden avser att utreda möjligheten att köpa tjänsten från 1.2 -31.12.2020 till
nästa möte.
------------------------------------------
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Soc: § 15
Samarbetet med Björkkö har fungerat mycket bra. Socialsekreteraren ser gärna att
samarbetet fortsätter under våren eftersom sociala väsendets ärenden har ökat avsevärt.
Under 2020 ska dessutom arbetet med övergången till KST utföras. Barnomsorgen och
äldreomsorgen kommer dock att bli kvar i kommunens regi. Socialnämndens uppgifter inom
dessa reultatområden kommer därför att behövas planeras att lyftas bort från socialnämnden i
och med socialnämndens upphörande vid årsskiftet.
Hänv…avtal Björkkö
Socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden godkänner förslaget och förlänger avtalet med Björkkö till 30 maj 2020.
Avtalet avser 40 timmar per månad och gäller köptjänster inom hela socialnämndens
resultatområde. Socialnämnden avser att omdisponera kostnaden inom socialnämndens
budget.
BESLUT: Förslaget godkänns
------------------------------------------Soc: § 38
Arbetet med övergången av kommunens socilvård till KST kräver allt mer tid för
administration, kurser och nya program vilket ska ske parallellt med alla övriga ärenden inom
socialnämndens uppgifter som t.ex handikappservice, familje- och individärenden, upprättande
av klientplaner, utkomststöd, dokumentation, faktureringsunderlag, personalsamtal och möten,
klientsamtal och besök, närståendestöd, barnomsorg och äldreomsorg. För att kunna
tillgodose den lagstadgade sociala servicen finns det ett stort behov att förlänga avtalet.
Förslag:
Socialnämnden godkänner förslaget och förlänger avtalet med Björkkö till 30 september 2020.
Avtalet avser 20-50 timmar per månad och gäller köptjänster inom hela socialnämndens
resultatområde. Socialnämnden avser att omdisponera kostnaden inom socialnämndens
budget.
BESLUT:
Godkänns.
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Soc: § 63
Avtalet med Björkkö löper ut den 30 september 2020. Arbetet med övergången av
kommunens socilvård till KST kräver fortsatt allt mer tid för administration, kurser och nya
program vilket ska ske parallellt med alla övriga ärenden inom socialnämndens uppgifter som
t.ex handikappservice, familje- och individärenden, upprättande av klientplaner, utkomststöd,
dokumentation, faktureringsunderlag, personalsamtal och möten, klientsamtal och besök,
närståendestöd, barnomsorg och äldreomsorg. För att kunna tillgodose den lagstadgade
sociala servicen finns det ett stort behov att förlänga avtalet.
Det handlar om ansvar för tio personliga assistenter och en klient, vilket motsvarar ett helt
gruppboende enligt handikappservicelagen.
Förslag:
Socialnämnden godkänner förslaget och förlänger avtalet med Björkkö till den 31 december
2020. Avtalet avser 20-50 timmar per månad och gäller köptjänster inom hela socialnämndens
resultatområde. Socialnämnden avser att omdisponera kostnaden inom socialnämndens
budget.
BESLUT:
Godkänns.
--------------------Soc: § 103
För att kunna tillgodose den lagstadgade sociala servicen inom handikappservic finns det ett
stort behov av att förlänga avtalet med Björkkö Ab. Servicen handlar om ansvar för tio
personliga assistenter och en klient, vilket motsvarar ett helt gruppboende enligt
handikappservicelagen.
Föglö kommun vill göra ett tryggt överlämnande till KST för både klienten och personalen.
Socialsekreteraren har diskuterat förslaget med Katarina Dahlman, förbundsdirektör KST som
ställer sig positiv till att Föglö kommun förlänger avtalet.
Förslag:
Socialnämnden beslutar att förlänga avtalet med Björkkö Ab till den 30.6.2021 och hänvisar till
lojalitetsavtalet. Avtalet avser 20-50 timmar per månad och gäller köptjänster inom
handikappservice för klient med eget boende och personlig assistans.
BESLUT: Godkänns
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ÄLDREOMSORGEN FOTVÅRD
§ 104

Många av de boende på Annagården är i behov av regelbunden fotvård, ca var
femte eller åttonde vecka. Personalen har ingen utbildning för t.ex klippning av
tånaglar och vill därför inte åta sig den uppgiften. Naglar blir med åldern mer
komplicerat att klippa än yngres naglar.
Fotvård kostar ca 40 € per besök.

Förslag:
Socialnämnden föreslår för kommunstyrelsen att fotvården subventioneras med
20 € per besök för max 4 besök per år.

BESLUT: Godkänns
----------------------------
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TILLFÄLLIGT ARRANGEMANG DAGHEMMET
§ 105
Barnantalet på daghemmet har ökat och några dagistider har ändras den senaste månaden.
Barnantalet i förhållande till personalen har därför överskridits på eftermiddagarna. Som synes
i diagrammet är verksamheten inte laglig mellan kl.14 och 16.
För barn som är under tre år ska det finnas minst en anställd per fyra barn. För barn som är
tre år eller äldre ska det finnas minst en anställd per grupp om högst sju barn.
Hänv: Diagram antal barn och vuxna.
Vik.daghemsföreståndaren prövade pussla med olika alternativ och kom fram till en tillfällig
lösning. Eftersom situationen blev akut och verksamheten blev lidandes gjordes en förfrågan
till berörda parter som godkänade ett tillfälligt arrangemang från den 9.11.2020 enligt följande:
Personlig assistent ändrades till barnskötare från kl.14-16. Barnen är ute på eftermiddagen
och arrangemnaget rör sig om ca 1 månad.
Om arbetsavtalet ändras tillfälligt till 28,25 h i veckan som personlig assistent och 10 h i
veckan som barnskötare från 9.11 – 18.12.2020 uppfylls lagligheten och verksamheten blir
inte drabbad.
Situationen måste dock lösas på annat sätt efter nyår då barnantalet kommer att ökas
ytterligare.
Lis Karlsson, socialsekreterare anmäler jäv och avlägsnar sig från sammanträdesrummet.
Socialnämndens ordförandes förslag:
Arrangemanget omfattas.
BESLUT: Godkänns.
---------------------------------------
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DELGIVNING Skrivelser och beslut
Soc: § 106
Antecknas till kännedom följande skrivelser och beslut:
Socialsekreterarens beslutsprotokoll §§ 189- 223 (under tiden 16.9.2020-13.11.2020
- §196/20. Veronica Nyman antas som personlig assistent 55 % för tiden
28.9.2020 – 31.1.2021.
- § 199/20. Inger Sundbloms befattning som vårdare 55 % på Annagården kompletteras med
15 % extra från Marlena Kullbäcks partiella vårdledighet för tiden 1.7 – 31.12.2020.
- § 200/20. Anda Gulane antas som vårdbiträde för ett tillfälligt arrangemnag på Annagården
för tiden 21.10 – 31.12.2020.
- § 215/20. Wladimir Perez byte av arbetsavtal moderskapsvikariat vårdare 75% på
Annagården för tiden 28.4.2021 till sjukvikariat arbetsavtal 100% för tiden 19.10.2020 –
24.1.2021.
- 216/20. Boja Lehrmark antas till ett moderskapskapsvikariat som vårdare 75 % på
Annagården för tiden 19.19.2020 – 28.4.2020.
- 217/20. Anders Myllykoski har utsetts till ett sjukvikariat som vårdare 70 % på
Annagården för tiden 19.10.2020 – 8.11.2020.
- 218/20. Anders Myllykoski har utsetts till ett moderskapskapsvikariat som vårdare 100 % på
Annagården för tiden 1.12.2020 – 1.10.2021
- 221/20. Beviljad tjänstledighet med lön för Anne Lund för tiden: 25.9, 29.9, 2.10, 9,10 och
16.10.2020.
- 222/20. Ett ordinarie arbetsavtal som barnträdgårdslärare från 1.1.2021 har varit
lediganslagen att sökas senast den 30.9.2020 på daghemmet. Inom utsatt tid kom 9
ansökningar, men ingen av de sökanden uppfyllde de nya behörighetskraven. Anneli
Jansson som är ordinarie barnskötare på daghemmet har i samråd med
föräldrarepresentanter från daghemsdirektionen, personalen och
specialbarnträdgårdsläraren utsetts till vikarierande barnträdgårdslärare. Anneli Jansson
omplaceras tillfälligt som vikarierande barnträdgårdslärare på 100 % av heltid fr. 1.1.202131.7.2021. Anneli Jansson är utbildad barnskötare och har i samarbete med Föglö
grundskola haft hand om förskoleundervisningen de senaste två åren.
- 223/20. Johan Eriksson har anställs som vikarierande barnskötare för Anneli Jansson under
tiden 1.1.2021- 31.7.2021.
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Soc: §
Under tiden 16.09.2020-13.11.2020
beviljade dagvårdsplatser
beviljade ändringar av dagvårdstider
hemvårdsstöd för syskon
faderskapserkännanden
beviljade närståendestöd
beviljade färdtjänst
beviljade utkomststöd (oktober och november)
beviljade förebyggande utkomststöd
beviljade betalningsförbindelser tandvård
beviljade kontrakt omsorghemmet lägenhet
uppsägning omsorghemmet lägenhet
uppsägning pensionärslägenhet
beviljade trygghetstelefoner
barnskyddsanmälan

2 st
2 st
1 st
2 st
6 st (8 totalt)
1 st
3 st
1 st
1 st
1 st
2 st
2 st
2 st
1 st

Kommundirektörens beslutsprotokoll
- § 90/20. Bevilja Sandra Lindeman moderskapsledighet för tiden 19.11.2020-15.2.2021 samt
bevilja föräldraledighet för tiden 16.2 – 1.10.2021.
- § 93/20. Bevilja Håkan Sundelin semester för tiden 2.10.2020.
- § 94/20. Bevilja Rawang Khwannak semester för tiden 21.12.2020 – 10.1.2021.
- § 100/20. Bevilja Marlena Kullbäck partiell vårdledighet för tiden 1.1 – 30.6.2021. Partiell
arbetstid enligt 30 h/veckan = 77,42%.
- § 105/20. Semesterarrangemang förordnanden och vikarier under vintersemestrarna 20202021.
- § 106/20. Annagårdens pensionärslägenheter 2 st totalrenoveringar. Slutredovisning.
- § 108/20. Spoldesinfektor, slutredovisning.
- § 112/20. Socialnämnden, upphävning av instruktion.
- § 115/20. Bevilja Håkan Sundelin semester för tiden 13.11.2020.
- § 116/20. Bevilja Heli Gåvefeldt studieledighet för tiden 1.2 – 30.5.2021.
Kommunstyrelsen
- § 156/20. Barnomsorgens myndighetsorganisation fr om 1.1.2021.
- § 165/20. Kommunernas socialtjänst utlåtande över budgetförslag 2021 samt ekonomiplan
2022-2023.

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

Föglö, ___/___ 20 __
______________________
Lis Karlsson, soc. sek.

FÖGLÖ KOMMUN
Organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

§ nr

SOCIALNÄMNDEN

106

Sammanträdesdatum

Sida

18.11.2020

15

Soc: §
Kommunfullmäktige
- § 73/20. Kommunernas socialtjänst grundkapital.
- § 64/20. Oasen tilläggsanslag för tillfällig plats, max till årets slut.
- § 65/20. Annagården tillfälligt arbetsavtal som vårdbiträde.
- § 67/20. Socialnämnden tilläggsbudget 2020.
Kommunernas socialtjänst ( KST )
- 21.9.2020. Sammanträdesprotokoll nr 11.2020.
- 28.9.2020. Praktisk information inför överlåtelsen nr 2/2020.
- 6.10.2020. Inställda workshops 7-8.10.2020.
- 6.10.2020. Kst-nytt nr 6/2020. Två av områdescheferna utsedda.
- 12.10.2020. Praktisk information inför överlåtelsen nr 3/2020.
- 13.10.2020. Kst-nytt nr 7/2020. Samtliga områdeschefer utsedda.
- 23.10.2020. Kst-nytt nr 8/2020. Ledaande socialchef har utsetts.
- 2.11.2020. Praktisk information inför överlåtelsen nr 4/2020.
- 10.11.2020. Informationsunderlag gällande KST.
KELA INFO
-23.9.2020. Tillgängligheten i FPA:s webbtjänster kommer att förbättras
- 28.9.2020. Från 26.9.2020 möjligt att söka sjukpension i e-tjänsten
- 30.9.2020. Utkomststödskunderna får temporär epidemiersättning under slutet av året
- 12.10.2020. De första besluten om temporär epidemiersättning har skickats till kunderna
- 15.10.2020. Förmåner som är bundna till folkpensionsindex höjs med 0,4 %.
Övrigt
- 21.9.2020. Rai info kommer att uppdateras till svenska inom kort.
- 25.9.2020. Ålands synskadade, anhållan om bidrag.
- 30.9.2020. THL. Klienthandlingar inom socialvården ska klientuppgifter inom socialvården
vara formbundna.
- 5.10.2020. Ålands röda kors. Jul i sinnet kampanj.
- 21.10.2020. Statskontoret. Anmälan om storleken av tilläggsanslag år 2020.
- 26.10.2020. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Koder för innehållsuppgifter
vid anmälan av vårdnad tas i bruk 2.11.2020.
- 2.11.2020. ÅHS. Förslag till ändring i samarbetsavtalet med kommunerna.
- 6.11.2020. ÅHS. Direktiv för Covid-provtagning i enheter för vård och omsorg.
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Soc: §
Ålands landskapsregering
- 21.9.2020. Uppdaterad rekommendation till anordnare av utbildning och småbarnspedagogik
ang covid-19.
- 12.10.2020. Ålands landskapsregerings beslut om skärpta begränsningar av offentliga
tillställningar och allmänna sammankomster på Åland.
- 13.10.2020. Basbelopp för landskapsandelen för driften av socialvården och socialtjänsten
2021.
- 14.10.2020. Utvärdering om Folkhälsans samordningsprojekt för ANDTS-arbete 2013-2020.
- 28.10.2020. Förtydligande information från socialvårdsbyrån angående barnomsorg och
frivillig karantän- 30.10.2020. Ålands landskapsregerings handlingsplan för hantering av covid-19 epidemin på
Åland.
- 30.10.2020. Landskapslagen om överföring av uppgifter i anslutning till temporär
epidemiersättning kommer att träda ikraft 5.11.2020.
- 2.11.2020. Förebyggande av coronavirussmitta vid enheter för vård och omsorg dygnet runt.
- 4.11.2020. Fortbildningsdagarna förskolepedagogikpå våren.
- 5.11.2020. Landskapslagen (2020:109) överföring temporär epidemiersättning har trätt ikraft
idag.
- 6.11.2020. Integration, entreprenörskap och utbildning.
Socialsekreteraren informerar
- Kommundirektörens info om ansvar och befogenheter gällande beslut om
stängning av verksamheter (skolor, daghem, m.m)
- Säkerhetsplan för daghemmet Myran har inkommit.
- Brev från huvudförtroendeman för landsbygden och skärgården angående delegering om
klienters medicin.
- Brev från Ålands rättshjälps- och intressebevakningsbyrå angående oro över uppsägning av
avtal vid övergång till KST, saknar info från KST.
- Protokoll möte med personliga assistenter 30.9.2020.
- Riktlinjer angående besök Annagården.
- Utbildningar i Abilita socialvård pågår.
--------------------------------------------------
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ÄLDREOMSORGSPLAN 2021–2022
Soc: § 107
Äldreoms. dir:
Äldreomsorsdirektionen har behandlat Föglö kommuns äldreomsorgsplanen vid sitt
sammanträde 17.11.2020.
Föglö kommuns äldreomsorgsplan för åren 2019-2023 uppdateras så att den gäller för åren
2021-2022.
Från och med 2016 revideras planen vartannat år. Senaste revideringen genomfördes under
äldreomsorgens planeringsdagar hösten 2018. Då gjordes en översyn med syfte att
äldreomsorgsplanen ska vara funktionell som ett styrdokument för äldreomsorgen inom
kommunen och i fas med den faktiska äldreomsorgen inom kommunen och dess planerade
utveckling.
Det är viktigt att äldreomsorgsplanen är ett levande dokument och då är det viktigt att de
som arbetar inom äldreomsorgen är delaktiga i revideringarna av planen.
Ansvaret av arbetet med verkställandet av målen enligt planen är från 01.01.2021 tilldelat
Kommunstyrelsen och äldrerådet samt i vissa fall även Äldreomsorgschefen.
Bilaga nr 1 § 107/18.11.2020.
Föglö kommuns äldreomsorgsplan för åren 2021-2022.
Äldreomsorsdirektionen har behandlat planen den 17.11.2020 och föreslår endast några
smärre ordändringar samt att en representant från äldrerådet (f.d. äldreomsorgsdirektionen)
alltid inbjudes som sakkunnig till kommunens möten i ärenden som gäller äldrevården och
övriga ärenden som gäller för äldre.
Förslag:
Socialnämnden besluter föreslå för kommunstyrelsen att godkänna den uppdaterade
äldreomsorgsplanen för 2021–2022.
BESLUT:
Godkänns
------------------------------
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ANVISNING OM RÄTTELSEYRKANDE
MEDDELANDE OM BESVÄRSFÖRBUD
Besvärsförbud jämte grunder
Då beslutet endast gäller beredning och verkställighet får med stöd av 112 § kommunallagen rättelseyrkande
eller besvär inte framföras över följande paragrafer:
§ § 96.
Annan grund för besvärsförbud, vilken
Ärenden som avser endast intern organisation och delgivningar.
Paragraferna: §§ 97-99. 104. 106.
Anvisningar om rättelseyrkande
Envar kommunmedlem kan framställa om rättelse genom ett skriftligt rättelseyrkande beträffande följande
paragrafer:
§§ 102 har strukits från dagordningen. 103. 105. 107.
Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från den dagen protokollet framlagts till offentligt påseende.
Rättelseyrkande framställs hos den myndighet som fattat beslutet, dvs.
Socialnämnden i Föglö
Tingsvägen 3
22710 FÖGLÖ
På eget ansvar kan man sända rättelseyrkandet per post eller med bud. Handlingarna för rättelseyrkande bör
inlämnas till posten i så god tid, att de hinner fram under fataljetidens sista dag före utgången av ämbetsverkets
öppethållningstid.
Framställan om rättelseyrkande skall innehålla
- rättelseyrkandens namn, yrke, boningsort och postadress
- det beslut i vilken rättelse yrkas
- till vilka delar rättelse yrkas och vilka ändringar som påyrkas
- motiveringar till yrkandet
Framställan om rättelseyrkande skall egenhändigt undertecknas av den som yrkar på rättelse eller annan person
som befullmäktigats härtill. Om endast denna person undertecknat den, skall också denna persons yrke,
boningsort och postadress framgå.
Till skriften skall bifogas beslutet i vilket rättelse sökes, i original eller som en officiellt bestyrkt kopia.
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BESVÄRSUNDERVISNING
Kommunalbesvär
Kommunalbesvär kan i enlighet med 46 § socialvårdslagen anföras över följande paragrafer;
§§ 100-101.
Besvär skall framställas inom 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. Kommunmedlem anses ha fått del
av beslutet när protokollet framlagts till offentligt påseende.
Besvärsmyndighet

Ålands Förvaltningsdomstol
Torggatan 16
PB 31
22101 MARIEHAMN

Besvärshandlingarna skall vara inlämnade till besvärsmyndigheten före utgången av besvärstiden. Om
besvärstidens sista dag är helgdag, självstyrelsedag, självständighetsdag, första maj, jul- eller midsommarafton
eller helgfri lördag, får besvärshandlingarna inlämnas den första vardagen därefter.
Besvärsskriften skall innehålla
- besvärandens namn, yrke, boningskommun och postadress
- det beslut i vilken ändring söks
- till vilka delar ändring söks och vilka ändringar som påyrkas
- motiveringar till ändringsyrkandet
Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av besväranden eller annan person som uppgjort den. Om
endast den som uppgjort besvärsskriften undertecknat den, skall också denna persons yrke, boningsort och
postadress framgå.
Till besvärsskriften skall bifogas beslutet i vilket ändring söks, i original eller som en officiellt bestyrkt kopia.
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