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23 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kallelse till sammanträde har utfärdats den 16 maj 2018 och tillställts samtliga medlemmar 
av affärs- och riskhanteringssektionen i elektronisk form. Föredragningslistan har varit utlagd 
på kommunens webbplats sedan 17 maj 2018 varifrån övriga intresserade kan erhålla den. 
 
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG: 
 
Mötet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört. 
 
 
BESLUT: 
 
Ordföranden förklarade mötet lagligen sammankallat och beslutfört. 
________ 
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24 §. VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 

Affärs- och riskhanteringssektionen utser två protokolljusterare. Protokollet justeras via e-
post den 23 maj 2018 och undertecknas vid följande möte. 
 
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG: 
 
Sektionen väljer John-Erik Sandvik och Liane Byggmästar som protokolljusterare. 
 
 
BESLUT: 
 
Sektionen beslöt i enlighet med förslaget. 
_______ 
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25 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGLISTAN 

KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG: 
 
Sektionen godkänner föredragningslistan i föreläggande form, förutom att § 29 i föredrag-
ningslistan behandlas efter § 25. Under ärendet om marknadsföring tillkommer två delar till 
kommundirektörens förslag. 
 
 
BESLUT: 
 
Sektionen beslöt i enlighet med förslaget. 
________ 
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Dnr: KST 12/2018 
 
 
26 §. MARKNADSFÖRING   Användning av marknadsföringsanslag 

Affärs- och riskhanteringssektionen 22.1.2018 § 7: 
Ekonomichefen: 
Enligt förvaltningsstadgan § 32 punkt 11 fastställer affärs- och riskhanteringssektionen allmänna prin-
ciper för kommunens marknadsföring.  
 
I förslaget till dispositionsplan, som behandlas av styrelsen 22.1.2018, uppgår anslaget för marknads-
föring till 20 000 €. Ifall styrelsen beviljar anslaget kunde det fördelas enligt följande: 
En broschyr över kommunens vandringsleder har gjorts i slutet av 2017, och för tryckning av denna 
kunde reserveras 2 000 €. 
 
En kostnad om 500 € för foton i marknadsföringssyfte är på kommande under året.  
 
Bygg Inred Bo-mässa ordnas i Rettig Center i Jakobstad 14–15.4.2018. Mässans teman är bygg, re-
novering, inredning, energi, miljöservice, fastighetsförmedling, finansiering och boende. Staden Ja-
kobstad kommer att ha egen monter då man är samarbetspartner, men övriga kommuner i gamla 7 
Broars Skärgård kunde hyra en gemensam monter för att marknadsföra kommunerna. För en gemen-
sam monter skulle kostnaden uppgå till 750 – 1500 €. En egen monter för motsvarande summa är ett 
annat alternativ. 
 
T.F. KD:S FÖRSLAG:  
Ifall styrelsen beviljar anslag för marknadsföring fördelar sektionen det i första hand till tryck av 
broschyr över vandringslederna samt för foton i marknadsföringssyfte. I andra hand för monter vid 
Bygga Inred Bo-mässan i Jakobstad. Sektionen diskuterar kommunens marknadsföring och ger för-
slag kring hur de återstående medlen kan/ska användas. 

 
BESLUT: 
Sektionen beslöt i enlighet med förslaget, men gav i detta skede inga nya förslag för hur de resterande 
medlen ska användas. 
________ 
  
26.2.2018: 
 
En egen monter av storleken 2*3 m, vid Bygg Inred Bo-mässan i Jakobstad, inklusive mellanväggar, 
bord och barstol kostar kommunen 766 € + moms. Kostnad för el tillkommer om sådan behövs. Ifall 
man önskar annan mattfärg, exempelvis röd, än standardfärgen grå tillkommer en kostnad om 8 € /m². 
Denna mässa ordnas också i Idrottsgården i Karleby 22–23.9.2018. Medel reserveras för att delta i 
mässan i både Jakobstad och Karleby samt någon form av marknadsföringsmaterial såsom flyer, go-
dis, sockerfritt snacks eller annat. Totalt reserveras 3 000 € för båda mässorna. 
 
Flygaredagen ordnas årligen på Kristi Himmelsfärd vid flygfältet i Kronoby. Kommunen deltar i flygare-
dagen och för marknadsföringsmaterial reserveras 500 €. 
 
En påminnelse gällande enkäten för utflyttare, vilken påbörjades under 2017, samt en enkät och even-
tuell påminnelse till inflyttare bör skickas ut. Postkostnader för detta beräknas uppgå till 700 €. 
 
En tomtfestival, likt den som ordnades vid Fiskarholmen hösten 2017, kunde ordnas även hösten 
2018. 2 000 € av sektionens marknadsföringsmedel kan reserveras till detta. 
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Ett cykelevenemang, som riktar sig till barnfamiljer och övriga intresserade, är under planering och 
kommer att ordnas under våren eller försommaren. För ändamålet reserveras 1 000 €. 
 
T.F. KD:S FÖRSLAG: 
Sektionen beslutar att delta i Bygg Inred Bo-mässan både i Jakobstad och Karleby och ger vikarieran-
de fritidskoordinatorn i uppdrag att sköta de praktiska arrangemangen kring mässorna. Efter årets två 
mässor görs en utvärdering av resultatet av deltagandet. Sektionen beslutar också om deltagande i 
Flygaredagen samt börjar planera inför en tomtfestival till hösten. Ett cykelevenemang, som ordnas 
under våren eller försommaren, planeras. Medel reserveras för dessa evenemang samt för postkost-
nader till enkäter åt inflyttare och utflyttare. Sektionen diskuterar kommunens marknadsföring i övrigt 
och ger förslag på hur de resterande medlen för marknadsföring om drygt 10 000 € ska användas. 
  
 
BESLUT: 
Sektionen beslutar att delta i Bygg Inred Bo-mässan både i Jakobstad och Karleby och ger vikarieran-
de fritidskoordinatorn i uppdrag att sköta de praktiska arrangemangen kring mässorna. Efter årets två 
mässor görs en utvärdering av resultatet av deltagandet. Sektionen beslutar också om deltagande i 
Flygaredagen samt börjar planera inför en tomtfestival till hösten. Ett cykelevenemang, som ordnas 
under våren eller försommaren, planeras. Medel reserveras för dessa evenemang samt för postkost-
nader till enkäter åt inflyttare och utflyttare. Sektionen diskuterade kommunens marknadsföring i övrigt 
och inbjuder Seger Marketing till ett kommande möte samt anser att resterande medel bör fördelas på 
imagehöjande åtgärder på exempelvis sociala medier, via broschyrer eller tävlingar samt att en mark-
nadsföringsplan görs upp.   
________ 
6.4.2018: 
  
Kronoby kommun deltar på Bygg-Inred-Bo-mässan i Jakobstad 14–15.4. Som mässerbjudande får alla 
som reserverar en av kommunens lediga tomter under perioden 14.4–31.5.2018 ett gratis bygglov 
(värde cirka 500 € beroende på husets storlek). Bygglovet gäller endast för en byggnad på den reser-
verade tomten. Erbjudandet gäller tomter inom kommunens planeområden.  
  
Ett gratis bygglov gäller endast den tomt som reserverats. Möjlighet till gratis bygglov kan endast an-
vändas av den som reserverat tomten och kan således inte överlåtas åt tredje part. Erbjudandet gäller 
endast för privatpersoner. Tomten bör reserveras senast sista maj 2018 och reservationen gäller för 
ett år framöver från det datum reservationen skett. Reservationsavgift på 300 euro föreligger ifall man 
väljer att inte gå vidare med köpet. Byggandet bör inledas senast under år 2019 för att erbjudandet 
skall gälla.  
  
Affärs- och riskhanteringssektionen reserverar medel från sin marknadsföringsbudget för att ersätta 
byggnadsinspektionen för de kostnader som de gratis byggloven eventuellt för med sig. Sektionen 
återkommer senare till eventuella mässerbjudanden i Karleby. 
  
T.F. KD:S FÖRSLAG: 
  
Sektionen beslutar att kommunen under Bygg-Inred-Bo-mässan i Jakobstad 14–15.4 ger ett kostnads-
fritt bygglov till alla privatpersoner, som under perioden 14.4–31.5.2018 reserverar en av kommunens 
lediga tomter. Villkor för det kostnadsfria bygglovet enligt Bilaga 1/21 § av 6-10.4.2018. Sektionen 
reserverar medel för byggloven från sin marknadsföringsbudget.  
  
BESLUT: 
 
Sektionen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
________ 
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21.5.2018: 
Bygg-Inred-Bo-mässan har hållits och gick bra för kommunens del, med tanke på synlighet 
och marknadsföring av tomter. Per 14.5.2018 hade dock ännu ingen antagit erbjudandet om 
kostnadsfritt bygglov. Kommunen deltog i Flygaredagen och marknadsförde tomter, men 
fokuserade denna gång mer på en imagehöjande aktivitet. Vikning och kastning av pappers-
flygplan möjliggjorde deltagande i utlottningen av en flygtur, vilket var väldigt uppskattat 
bland besökarna. Tävlingen är avgjord och vinnaren kontaktad. Lördagen den 19.5.2018 
ordar kommunen i samarbete med Larsmo kommun och olika företag i nejden ett cykeleve-
nemang, Biking Kronoby Larsmo. Den planerade rutten är 60 km, men man kan givetvis ock-
så cykla kortare sträcka. Vid Kronoby idrottshall och Larsmo torg ordnas aktiviteter under 
dagen.  
 

Viktoria Forsberg från Seger Marketing har inbjudits som konsult för att inledningsvis under 
denna paragraf ge förslag och råd om hur kommunens marknadsföring kunde genomföras. 
Förslagen ska åtminstone delvis kunna utföras av kommunens egen personal, utan desto 
större externa kostnader.  
 

Seger Marketing har dessutom utarbetat en broschyr över ett par av kommunens vandrings-
leder, vilken också diskuteras och ges förbättringsförslag. 
 

ÖT:s sommarbilaga utkommer i början av juni och kommunen brukar delta med en liten an-
nons med datum för de olika kommundelsdagarna. Annonsen kostar i år 225 € + moms. 
Kommunen deltar med motsvarande annonser i eventuella sommarbilagor i KP och PS. 
Eftersom det ibland uppstår behov av annonser och andra mindre saker i marknadsförings-
syfte med kort varsel vore det önskvärt att ett visst belopp kunde användas och tas beslut 
om på tjänstemannanivå för att marknadsföringen ska kunna löpa smidigt också mellan sek-
tionens möten.  
 

KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG: 
 

Affärs- och riskhanteringssektionen tar del av Viktoria Forsbergs presentation och för en dis-
kussion över kommunens marknadsföring. Planeringen av en marknadsföringsstrategi bör 
påbörjas. Sektionen tar också del av utkastet till broschyr över vandringsleder och ger för-
bättringsförslag till denna. Kommunen deltar med en liten annons i ÖT:s sommarbilaga med 
datum för de olika kommundelsdagarna. Annonsen kostar 225 € + moms. Kommunen deltar 
med motsvarande annonser i eventuella sommarbilagor i KP och PS. Sektionen beviljar 
1 000 € att användas för marknadsföring och beslut om ändamålen tas på tjänstemannanivå. 
Sektionen införskaffar ett tält att använda under olika evenemang till en kostnad av cirka 
1 000 €. Kommunerna har diskuterat finansieringen av lönen för hangarbolagets VD, vilken 
kunde stödas via en annons i hangarbolagets tidning Vi flyger. Från och med nästa år kunde 
Concordia överta kostnaden och kommunernas andelar till Concordia skulle då sannolikt 
höjas. Kommunen beviljar en annons i Vi flyger. 
    

BESLUT: 
 

Sektionen tog del av Viktoria Forsbergs presentation om marknadsföring. Sektionen 
beslöt att delta med en annons i ÖT:s sommarbilaga enligt förslaget samt med mot-
svarande annons i eventuella sommarbilagor i KP och PS.  
Sektionen beslöt att övriga delar i kommundirektörens förslag överförs till följande 
möte. 
________________ 
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Dnr: KST 60/2018 
 
 
27 §. BIDRAG   Sponsorering av IK Myrans daglag i fotboll 2018 

Ekonomichefen: 

Kommunstyrelsen behandlade under hösten 2017 ett förslag till principprogram för mark-
nadsföring och sponsorkontrakt och tog beslut om detta 30.10.2017 § 109. Ärendet aktuali-
serades efter att IK Myran i början av året lämnat in ett förslag till olika samarbetsalternativ 
för år 2017. Enligt det godkända principprogrammet är ett av kraven för sponsorering inom 
idrott att laget tävlar på minst FM-nivå eller högre i en olympisk sport. 
 
En representant för IK Myrans damlag har under denna vår lämnat in en anhållan om om-
prövning av styrelsens beslut gällande sponsorering under 2018. IK Myrans damlag har som 
målsättning att avancera till damligan i fotboll 2019. För att lyckas med detta krävs, enligt 
representanten för IK Myran, ett sammansvetsat lag och talkoinsatser, men också sponsor-
insatser och hemmapublikens stöd. IK Myran föreslår att kommunen är flexibel och ser ige-
nom sina sponsoreringsprinciper ifråga om damlaget med följande motiveringar: 1. Man an-
ser att det är enklare för en enskild idrottare att nå upp till FM-nivå än för ett lag, som dess-
utom kommer från en mindre ort. 2. IK Myrans damlag har en positiv image, som också 
kommunen drar/kan dra nytta av i olika marknadsföringssammanhang. 3. IK Myrans damlag 
har som ”regionens damlag” för tillfället den klart bästa synligheten i lokala, regionala och 
nationella medier utav alla idrottsutövare i Kronoby kommun. 4. IK Myrans damlag kommer 
under innevarande säsong att locka en stor publik till hemmamatcherna och ett stort antal 
säsongskort har redan sålts. 5. IK Myrans damlag består av spelare som är goda förebilder 
och som vid behov kan ställa upp vid någon av kommunens tillställningar. Föreningen önskar 
med dessa motiveringar att kommunens principer för sponsring kan omprövas så att kom-
munen kan medverka som matchvärd för en av IK Myrans damlags hemmamatcher för år 
2018 för en slant om 1 000 €. 
 
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG: 
 
Med hänvisning till det principprogram för sponsorering som fastlogs av kommunstyrelsen så 
sent som hösten 2017 avslås IK Myrans anhållan om omprövning av beslutet. Kommunen 
medverkar därmed inte som matchvärd under år 2018. Kommunen önskar IK Myrans damlag 
stort lycka till i strävan efter avancemang till damligan och hoppas ha möjlighet att sponsore-
ra ett lag i damligan under 2019.    
 
 
BESLUT: 
 
Sektionen beslöt att bordlägga ärendet. 
_______ 
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Dnr: KST 71/2018 
 
 
28 §.    UTLÅTANDE   Fastighets Ab Heimsjöliden; anhållan om utlåtande om renovering 

Ekonomichefen: 

Enligt kommunens koncerndirektiv måste dotterbolagen inhämta ägarens, i praktiken affärs- 
och riskhanteringssektionens, skriftliga förhandsuppfattning redan i beredningsskedet, då 
beslutet kan ha en betydande inverkan på koncernens, kommunens eller dottersammanslut-
ningens ekonomiska ställning eller ansvar. Förhandsuppfattning ska införskaffas bland annat 
för investeringar som är betydande i förhållande till verksamheten.   
 
Fastighets Ab Heimsjöliden Oy anhåller, Bilaga 1/28 av 21.5.2018, om sektionens skriftliga 
uppfattning om en kommande renovering av Heimsjöliden 1, Parkvägen 4 i Terjärv. Husens 
fasad, gårdsplan, ventilation samt enskilda badrum är i mest akut behov av sanering. Tek-
niska chefen har uppgjort ett kostnadsförslag för renovering vilken uppgår till totalt 704 136 
€. Enligt bolaget behöver kostnadsförslaget inte förverkligas till alla delar. Köksinredningen, 
rörledningar med mera har bytts ut år 2000 och fastigheten är ansluten till fjärrvärmenätet.  
 
Bolagets ekonomi är svag och det har inga egna medel att tillgå och bolaget föreslår därför 
att renoveringen finansieras med banklån (70 %) och ägarinsatser (30 %). Banklånet kräver 
troligen kommunal borgen. Kommunens andel i bolaget uppgår till 70,9 %. Kommunen kan 
eventuellt få ansvaret för hela ägarinsatsen. Rani Plast äger 28,08 % av aktierna och Sand-
ström VVS 1,02 %.  
 
I Heimsjöliden 1 är i dag 14 av totalt 16 lägenheter uthyrda. De flesta lägenheter har mång-
åriga hyresgäster. Kommunen har i årets investeringsbudget inte beaktat någon kapitalför-
höjning till Fastighets Ab Heimsjöliden. Kommunen har i dagsläget därför inga ekonomiska 
möjligheter att finansiera de investeringar som nämns i anhållan, men en fortsatt diskussion 
bör föras och en långsiktig plan bör uppgöras för Fastighets Ab Heimsjöliden. 
 
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG: 
 
Sektionen svarar på anhållan att kommunen i detta skede inte har ekonomiska resurser för 
att delta i finansieringen av den renovering som Fastighets Ab Heimsjöliden begär utlåtande 
om.  Sektionen för diskussion över ämnet och över Heimsjölidens framtid. 
 
 
BESLUT: 
 
Sektionen beslöt att bordlägga ärendet. 
_______ 
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Dnr: KST 92/2018 
 
 
29 §. KÖKS- OCH STÄDFUNKTIONER   Höjning av index för ISS 

Ekonomichefen: 

Det första optionsåret enligt nuvarande avtal med ISS Palvelut Oy gällande städservice är i 
kraft till och med 31.7.2018. Kommunstyrelsen beslöt 19.6.2017 § 26 att utnyttja det andra 
optionsåret i avtalet för tiden 1.8.2018–31.7.2019. ISS Palvelut Oy har föreslagit att en index-
justering på 2,1 % görs för städtjänsterna från och med 1.8.2018. Justeringen görs på grund 
av kollektivavtalsenliga löneförhöjningar, höjningar av lönebikostnader samt en höjning av 
material- och maskinutgifter. 
 
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG: 
 
Affärs- och riskhanteringssektionen godkänner indexförhöjningen om 2,1 % från och med 
1.8.2018 för det andra optionsåret med ISS Palvelut Oy för städtjänster, vilken undertecknas 
för kommunens del av kommundirektören. 
 
 
BESLUT: 
 
Sektionen beslöt i enlighet med förslaget. 
_______ 
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Dnr: KST 93/2018 
 
 
30 §. EKONOMI  Dotterbolagens delårsrapport 

Ekonomichefen: 

Enligt Principerna för ägarstyrning i Kronoby kommun, vilka godkändes av kommunfullmäkti-
ge 22.5.2017 § 27 nämns i punkt 3 ”Kommunägda bolag står under uppsikt av kommunsty-
relsen. 
Kommunstyrelsen och dess affärs- och riskhanteringssektion utövar kommunens lednings-
funktion över bolaget i enlighet med vad som anges i Kronoby kommuns förvaltningsstadga 
och koncerndirektiv. Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räken-
skaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna den infor-
mation om verksamheten som begärs. Den närmare omfattningen av informationen fastställs 
i samråd med bolagets styrelse.” 
 
Fullmäktige godkände även kommunens koncerndirektiv 22.5.2017 och enligt 10 punkten 
skall en skriftlig rapport inlämnas till kommunen per 30.4 och 31.8 gällande utvecklingen av 
samfundets verksamhet och ekonomi. Rapporten inlämnas på det sätt som koncernledning-
en meddelar. Enligt förvaltningsstadgans 32 § är det affärs- och riskhanteringssektionen som 
följer och utvärderar hur bolagens mål uppfyllts och deras ekonomiska ställning utvecklats 
samt framställer vid behov förslag till kommunstyrelsen utifrån uppföljningen och utvärde-
ringen.”  
 
Kronoby kommuns dottersamfund Kronoby Elverk Ab, Kronoby Vatten och Avlopp Ab, Fas-
tighets Ab Kronoby Bostäder, Ab Terjärv Vatten och Avlopp samt Fastighets Ab Heimsjöliden 
har inlämnat delårsrapporter per 30.4.2018, Bilaga 1/30 av 21.5.2018.  
 
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG: 
 
Affärs- och riskhanteringssektionen diskuterar ärendet och antecknar rapporterna för känne-
dom. 
 
 
BESLUT: 
 
Sektionen beslöt att bordlägga ärendet. 
________ 
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31 §. DELGIVNINGSÄRENDEN 

a) Kommunens dotterbolag har inlämnat protokoll från sina bolagsstämmor där det 
framkommer att bolagen tagit del av koncerndirektiven och godkänner dem. 

 
 
BESLUT:  
 
Sektionen antecknade ärendet för kännedom. 
_______ 
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ANVISNING FÖR BEGÄRAN OM OMPRÖVNING OCH BESVÄRSANVISNING 
 
FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING 
 
Vad förbudet grundar sig på 
 
Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 136 § 
kommunallagen begäran om omprövning inte framställas eller kommunalbesvär anföras över 
beslutet. 
 
Paragrafer: 23-25, 28-31 
 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom en skriftlig begäran om om-
prövning enligt 137 § 1 mom. kommunallagen kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer: 26-27 
 
 
ANVISNING OM HUR MAN BEGÄR OMPRÖVNING 
 
Myndighet till vilken omprövningsbegäran kan framställas samt tid för begäran om 
omprövning. 
 
Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa en skriftlig omprövningsbe-
gäran. Myndighet hos vilken omprövning yrkas är: 
 
Kommunstyrelsen i Kronoby kommun 
Säbråvägen 2 
68500 KRONOBY 
e-post: kronoby.kommun@kronoby.fi  
 
Paragrafer: 
 
Begäran om omprövning skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. 
 
Omprövningsbegärans innehåll 
 
Av omprövningsbegäran skall framgå begäran och vad den grundar sig på. Omprövningsbe-
gäran skall undertecknas av den som framställer den. 
 
 
Beslut som gäller upphandling 
 
I beslut som gäller upphandling kan den som ärendet gäller även göra en skriftlig framställan 
till Marknadsdomstolen, PB 118, 00131  HELSINGFORS, e-post: markkinaoikeus@oikeus.fi. 
 
Paragrafer: 
 
Framställan bör göras inom 14 dagar från det att parter fått del av beslutet.
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BESVÄRSANVISNING 
 
Besvärsmyndighet och besvärstid 
 
I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. 
Ändring i ett beslut med anledning av en omprövningsbegäran kan sökas genom kommunal-
besvär endast av den som framställt begäran. Om beslutet har ändrats med anledning av 
omprövningsbegäran, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av dem 
som är part eller medlem av kommunen. 
 
Besvärsmyndighet är:                  Vasa förvaltningsdomstol 
                   PB 204 (Korsholmsesplanaden 43), 65101 VASA 
                   Fax: 02956 42 760, e-post: vaasa.hao@oikeus.fi  
Kommunalbesvär, paragrafer: 
Besvärstid  30 dagar 
 
Förvaltningsbesvär, paragrafer: 
Besvärstid  30 dagar 
 
Annan besvärsmyndighet, adress 
och postadress, paragrafer:  
Besvärstid  30 dagar, paragrafer: 
Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet. 
 
BESVÄRSSKRIFT 
I besvärsskriften skall uppges 

- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress 
- vilket 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 skrif-
ten. 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 skall räknas. 
 
Inlämnande av handlingarna 
Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten senast den dag då besvärstiden 
utgår före tjänstetidens 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. 
 
Rättegångsavgift 
Med stöd av lag om domstolsavgifter (1455/2015), uppbärs en rättegångsavgift på 250 € av 
en ändringssökande i förvaltningsdomstolen. 
 
Detaljerad anvisning för begäran om omprövning/besvärsanvisning fogas till proto-
kollsutdraget. 
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