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Protokollet framlagt till påseende, tid och plats 
Måndagen den 24 februari 2014 
Kommungården 
Ordförande 
 
 
Hans-Erik Lindgren 
Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser, intygar: 
 
 
Inger Bjon, kommunsekreterare 
 

Sammanträdestid Torsdag den 20 februari 2014 kl. 19.00 
 

Sammanträdesplats Kommungården 
Efter mötet aftonskola: Strategi 2020 - vad är det? 
Medlemmar i äldre rådet och ungdomsrådet är inbjudna. 
 
 

Ärendets 
nummer 
 

Ärende  

 
1 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 
2 §. PROTOKOLLJUSTERING 
3 §. FASTIGHETER   Köp av markområde för ridplan, Nedervetil. 
4 §. PLANER   Godkänna ny detaljplan över Västeråkern och  
  Långhagen, Kronoby. 
5 §. PLANER   Utvecklingsplan för vattentjänster 
6 §. TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR   Meddelande om pensionering;  
  Tage Torrkulla 
7 §. TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR    Anhållan om rätt att inrätta en ny tjänst  
  som dagvårdsledare i  Kronoby området 
8 §. MOTIONER OCH INITIATIV       Utredning av motioner och initiativ  
  väckta 2013 samt tidigare obesvarade motioner 
9 §. DELGIVNINGSÄRENDEN 
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1 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kommunfullmäktige har kallats till möte med en kallelse som utfärdats den 12 februari 2014. 
Kallelsen har per post tillställts samtliga medlemmar av kommunfullmäktige och till ersättarna 
i enlighet med fullmäktiges arbetsordning. 
 
Kungörelsen  om   mötet  har  varit  anslagen   på  kommunens  anslagstavla  under  tiden 
12 – 20.2.2014, samt på kommunens webbplats, www.kronoby.fi 
 
Annons har ingått i tidningarna Österbottens Tidning och Keskipohjanmaa den 13 februari 
2014. 
 
BESLUT: 
 
Mötet förklarades lagligen sammankallat och beslutfört. 
_________________________ 
   

www.kronoby.fi


KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
 
Sammanträdesdatum 
20.2.2014 

 
 
Sida 
1/4 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

24.2.2014 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

 

2 §. PROTOKOLLJUSTERING 

Kommunfullmäktige utser två medlemmar att justera protokollet. Protokollet justeras i Kom-
mungården fredagen den 21 februari 2014 kl. 15.00. 
 
BESLUT: 
 
Kommunfullmäktige valde Helena Broända och Anne-Mie Ranta att justera protokollet. 
_____________________ 
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Dnr: FRITID 53/2013 
 
 
3 §. FASTIGHETER  Köp av markområde för ridplan, Nedervetil. 

Kst 10.2.2014 § 36: 
Planläggaren: 
Ett initiativ inlämnat av Nedervetil Häst Vänner r.f. om anläggandet av en ridplan i Nedervetil; 
har behandlats i de kommunala instanserna under år 2013. 
Tekniska avdelningen har tillsammans med NHV r.f. granskat flera tänkbara områden i Ne-
dervetil och ett lämpligt område har hittats väster om Tast/Kaino området. Området är ca 1,1 
ha stort. Enligt föreningen behöver en ridplan ha måtten ca 70x40 m för att vara en bra rid-
plan. Dessutom måste det finnas utrymme för parkering och publik. Ett pris har förhandlats 
fram med markägaren Sten-Olof Hansén. Tekniska nämnden beslöt 11.12.2013 att detta 
markområde föreslås som ridplan.   
Kommunen skulle köpa markområdet för att sedan arrendera ut det till föreningen Nedervetil 
Häst Vänner r.f. som sätter området i skick. 
För att få lite mera fakta om ridplanen samt vad föreningen har för planer med detta projekt 
har de ombetts lämna in en redogörelse. 
 
Området framgår av Bilaga 1/3 § av 20.2.2014.  
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige  
att  inköpa av Sten-Olof Hansén ett ca 1,1 ha stort outbrutet markområde underlydande 

lägenheten Grovföbacka RNr 18:0 i Överby by, till ett pris av 11 500 € (markens 
värde 7 000 € + skogsbeståndets värde 4 500 €). 

 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget. Intogs en kläm om, att kommunen endast 
arrenderar ut området i fråga. För övriga kostnader står arrendetagaren. 
_____________________ 
 
BESLUT: 
 
Kommunfullmäktige beslöt i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
______________________ 
 
 
  






benita.frojdo



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
 
Sammanträdesdatum 
20.2.2014 

 
 
Sida 
1/6 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

24.2.2014 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

Dnr: KST 145/2012 
 
 
4 §. PLANER  Godkänna ny detaljplan över Västeråkern och Långhagen, Kronoby. 

Kst 10.2.2014, § 37: 
Planläggaren: 
Planeringsbyrå HN-Consult från Korsholm har uppgjort ett förslag till en ny detaljplan över 
Västeråkern och Långhagen, sydost om Kronoby centrum. Detaljplanen medföljer som Bila-
ga 1/4 § av 20.2.2014. Det är frågan om två separata områden, Västeråkern och Långha-
gen, men områdena hör till samma lägenhet. De planlagda områdenas areal är ca 15 ha. 
Då de planerade områdena tillhör en privat markägare, Boströms, har man uppgjort ett 
markanvändningsavtal där kostnaderna för planeringen samt t.ex. vägbyggnadskostnader 
erläggs av markägaren. En naturinventering har också uppgjorts för områdena och här hitta-
des inga hänsynskrävande arter eller växtmiljöer. 
I själva planen finns 26 tomter avsedda för fristående småhus (AO) och en tomt avsedd 
för småhus (AP). Fyra av dessa tomter är bebyggda.  
Planeförslaget har varit till påseende i två omgångar. Första gången var det s.k. ”hörande i 
planeringsskedet”, varvid också utlåtande begärdes av myndigheter och nämnder. Miljö-
nämnden påpekade att en buffertzon behövs mellan bostadstomter och M-områden, 
(jordbruksområden). En muntlig anmärkning inkom också där det påpekades att på Väs-
teråkerområdet förekommer aktiv jordbruksverksamhet och att det inte passar sig att ha 
tomter så nära jordbruksmarkerna. 
Planen justerades enligt miljönämndens påpekanden och kommunstyrelsen beslöt 
18.11.2013 att sätta det slutliga förslaget till offentligt påseende i 30 dagar.  
Inga anmärkningar har anförts emot planen under denna påseendetid.  
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår  
att  kommunfullmäktige godkänner detaljplanen för Västeråkern och Långhagen, 

kvarteren 239, 250-260, samt tillhörande gatu- och grönområden som framgår av 
Bilaga 1/4 § av 20.2.2014.  

 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget. Vägrätten till jordbruksområdena utreds 
före kommunfullmäktiges behandling. 
_____________________ 
 
Planeförslaget kompletteras med inritade vägrätter enligt Bilaga 2/4 § av 20.2.2014. 
 
BESLUT: 
 
Kommunfullmäktige beslöt:   
att  enhälligt  godkänna detaljplanen för Västeråkern och Långhagen, kvarteren 

239, 250-260, samt tillhörande gatu- och grönområden. 
______________________ 






benita.frojdo






benita.frojdo



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
 
Sammanträdesdatum 
20.2.2014 

 
 
Sida 
1/7 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

24.2.2014 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

Dnr: KST 25/2014 
 
 
5 §. PLANER   Utvecklingsplan för vattentjänster  

Kst 10.2.2014 § 38: 
Tekniska chefen: 
Enligt 5 § lagen om vattentjänster (119/2001) skall kommunen i samarbete med vattentjänst-
verken utarbeta och uppdatera planer för utvecklande av vattentjänsterna som täcker dess 
område. Vattentjänster omfattar vattenförsörjning, dvs. ledande, behandling och leverans av 
vatten för användning som hushållsvatten, samt avloppshantering, dvs. avledande och be-
handling av avloppsvatten, dagvatten och dräneringsvatten.  
Kronobys gällande utvecklingsplan godkändes av kommunfullmäktige 2004. 
 
En arbetsgrupp bestående av förtroendemän och tjänstemän utarbetade med anlitande av 
Ramboll som konsult en uppdaterad plan. Arbetsgruppen bestod av Hans-Erik Lindgren, 
Carl-Johan Enroth, Mona-Lisa Grankvist, Susanne Hongell, Karin Björkgård och Tage Torr-
kulla. 
 
Planen var i det skedet sommaren 2010 att utlåtande inbegärdes av följande organ: 

- Miljömyndigheterna (NTM-centralen) 
- grannkommunerna 
- tekniska nämnden och miljönämnden 
- vattentjänstverken 

Planen fanns också till påseende på kommunbyråerna och kommunens hemsida. 
Inga betydande anmärkningar inlämnades. 
 
Behandlingen av förslaget till utvecklingsplan stannade upp då ändringar i lagstiftningen gäl-
lande avlopp på glesbygden blev aktuella och den nya avloppsförordningen godkändes 2011 
(209/2011). 
 
Arbetet återupptogs i april 2013 och förslaget omarbetades av Ramboll Finland Ab med be-
aktande av de nya bestämmelserna. Konsultens arbete har skett i samråd med miljövårds-
sekreteraren, planläggaren och tekniska chefen. 
I den uppdaterade planen har förutom ändringar i lagstiftningen beaktats att få föreslagna 
utbyggnadsområden av avloppsnät så realistiska som möjligt.   
Utbyggnadsområdena har grupperats tidsmässigt enligt följande: 

- 2014-2016 , 2017-2021 och vissa områden betecknats med eventuellt. 
Enligt lagen borde fastigheterna ha ordnat sin avloppshantering till 15.3.2016. Möjlighet till 
förlängning med 5 år kan ges. 
 
Vattenförsörjningen i Kronoby är allmänt sett bra. Inga betydande behov att utvidga nätet 
finns. Nya vattentäkter samt förbindelseledningar mellan vattenverk behövs. 
Förbindelseledningar som planerats framgår av översiktskartan för vattenförsörjning. Förbin-
delseledningarna följer förslagen i den Regionala vattenförsörjningsplanen som blev klar 
2009. 
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Beslöts att i detta skede begärs utlåtande angående det uppdaterade planeförslaget av KVA, 
TVA, miljönämnden och tekniska nämnden. Konsulten begär även direkt utlåtande av NTM- 
centralen. 
 
 
På basen av utlåtanden görs eventuella kompletteringar och planen förs till kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige för behandling. 
Miljönämnden och tekniska nämnden avgav utlåtande i september och oktober och hade 
inga ändringsförslag. Kronoby Vatten och Avlopp Ab samt Ab Terjärv Vatten och Avlopp 
hade inga ändringsförslag och de ansåg planen realistisk beträffande utbyggnad av avlopps-
ledningsnät. TVA föreslog en mindre ändring av gränsdragning vid Nabba. 
 
NTM-centralens utlåtande erhölls i november och innehöll en hel del påpekanden. Konsulten 
har korrigerat texten angående sakfel som påpekades i NTM-centralens utlåtande, övriga 
ändringar har inte gjorts. 
Utvecklingsplanens korrigerade textdel fogas som Bilaga 1/5 § av 20.2.2014. 
Sammandrag över kostnadsförslagen fogas som Bilaga 2/5 § av 20.2.2014 
Kartorna över föreslagna utbyggnads- och sambyggnadsområden för avlopp fogas som Bila-
ga 3-7/5 § av 20.2.2014. 
Översiktskartorna över hela kommunen i skala 1: 60 000 för vattenanskaffning och avlopps-
nät presenteras på sammanträdet (Bilaga 8 och 9/5 § av 20.2.2014). 
Allt material, text och kartor finns i elektronisk form och både på svenska och finska. 
Grundutredningarna (Taustaselvitykset) finns dock endast på finska. 
 
 
Kan allmänt konstateras att utvecklingsplanen koncentrerar sig mest på utbyggnadsmöjlighe-
ter av avloppsnäten. I planen har man gått in för att utbyggnadsplanerna är så realistiska 
som möjligt. Inget hindrar dock bygrupper alternativt gårdsgrupper att vara aktiva och utreda 
möjlighet att ansluta sig till avloppsverkens nät.  
 
Inom vattenförsörjningen är det viktigt att planerade vattenförbindelseledningar mellan Vi-
bergs och Emet och en gemensam vattenbehandlingsanläggning kan verkställas. 
 
Utvecklingsplanen skall behandlas och godkännas av kommunfullmäktige. Rekommenderas 
även att utvecklingsplanen granskas med 5 års mellanrum. 
 
Vattentjänstverkens verksamhetsområden bör granskas speciellt angående avloppsverken 
sedan utvecklingsplanen godkänts och även fastställas med ett skilt beslut av kommunfull-
mäktige. 
 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige  
att  Kronoby kommuns utvecklingsplan för vattentjänster godkänns enligt Bilagorna 1-

9/5 § av 20.2.2014.  
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BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget. 
_____________________ 
 
BESLUT: 
 
Kommunfullmäktige godkände Kronoby kommuns utvecklingsplan för vattentjänster 
enligt Bilagorna 1-9/5 § av 20.2.2014. 
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Dnr: KST 22/2014 
 
 
6 §.    TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR   Meddelande om pensionering; Tage Torrkulla 

Kst 10.2.2014 § 39: 
Kommunsekreteraren: 
Tekniska chefen Tage Torrkulla har 4.2.2014 skriftligt meddelat att han kommer att ansöka 
om ålderspension från 1.9.2014 och därmed avgå från sin tjänst. 
Tekniska chefen är vald av kommunfullmäktige. Enligt förvaltningsstadgan § 45 bör beslut 
om upphörande av anställning fattas enligt gällande lagstiftning, som i detta fall innebär an-
ställande myndighet. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen meddelar fullmäktige  
att  tekniska chefen Tage Torrkulla beviljas avsked från sin tjänst från och med den 

1 september 2014. 
 
  
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget. 
_____________________ 
 
 BESLUT: 
 
Kommunfullmäktige beviljar Tage Torrkulla avsked från hans tjänst från och med den 
1 september 2014. 
_____________________ 
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Dnr: BILD 22/2014 
 
 
7 §.   TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR  Anhållan om rätt att inrätta en ny tjänst som dag-

vårdsledare i  Kronoby området 

Kst 10.2.2014 § 40 
Dagvårdschefen: 
Bildningsnämnden tillsatte en arbetsgrupp 7.2.2013 § 7, på uppdrag av kommunfullmäktige 
13.12.2012 § 72, med uppgift att utreda organiserandet och ledarskapet av kommunens 
dagvård och förskola.  
 
Arbetsgruppen har haft två möten (19.3.2013 och 7.5.2013) och arbetsgruppens enhälliga 
förslag är att det behövs två dagvårdsledartjänster i Kronoby dagvårdsområde för att kunna 
tillämpa ett helhetstänkande. Fördelen med helhetstänkandet inom kommunens dagvårds-
områden är att det bidrar till att god kvalitet kan upprätthållas, samtidigt som det är kost-
nadseffektivt. Bildningsnämnden godkände enhälligt arbetsgruppens förslag. Erfarenheterna 
från höstens organisering med två dagvårdsledare i Kronoby området är mycket goda.  
 
I den av kommunfullmäktige fastställda budgeten för 2014 godkändes 12.12.2013 § 100 an-
ställning av dagvårdsledare i Kronoby området. Kommunfullmäktige godkände 12.12.2013 § 
100 textdelen för ”Dagvård och förskola” och i budgeten för 2014 finns budgetmedel reserve-
rade för inrättande av dagvårdsledartjänst i Kronoby dagvårdsområde. Enligt förvaltnings-
stadga § 36 beslutar kommunfullmäktige om inrättande av tjänster. 
 
BC:S FÖRSLAG: 
 
Bildningsnämnden anhåller hos kommunstyrelsen att få inrätta en ny tjänst som områdesan-
svarig dagvårdsledare i Kronoby dagvårdsområde från 1.8.2014. 
 
BESLUT: 
 
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
_____________________ 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen anhåller hos kommunfullmäktige att få inrätta en ny tjänst som områdes-
ansvarig dagvårdsledare i Kronoby dagvårdsområde från 1.8.2014. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt anhålla hos kommunfullmäktige om  
att  få inrätta en ny tjänst som områdesansvarig dagvårdsledare i Kronoby dagvårds-

område från 1.8.2014. 
_____________________ 
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Centern via Peter Ahlbäck föreslog ett tillägg att tjänsten inte besätts innan det utretts huru-
vida rätten till subjektiv dagvårdsrätt fortsätter eller ej. 
 
Sedan diskussionen avslutats konstaterar ordföranden att det finns två förslag och att om-
röstning bör verkställas. Han föreslår att omröstning sker med namnupprop så att den som 
stöder kommunstyrelsens förslag röstar "ja" och den som stöder Centerns förslag röstar 
"nej". Omröstningspropositionen enligt Bilaga 1/7 § av 20.2.2014. 
 
Vid omröstningen avgavs 25 ja-röster och 2 nej-röster. Kommunstyrelsens förslag vann. 
 
BESLUT: 
 
Kommunfullmäktige beslöt att inrätta en ny tjänst som områdesansvarig dagvårdsle-
dare i Kronoby dagvårdsområde från 1.8.2014. 
_____________________ 
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Dnr: KST 20/2014 
 
 
8 §.   MOTIONER OCH INITIATIV      Utredning av motioner och initiativ väckta 2013 samt 

tidigare obesvarade motioner 

Kst 10.2.2014 § 43: 
Avdelningssekreteraren och kommunsekreteraren: 
Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige § 5 skall kommunstyrelsen varje år före ut-
gången av februari månad till fullmäktige framlägga förteckning över de motioner, som väckts 
av fullmäktigemedlemmar, men som fullmäktige inte slutligt behandlat. Samtidigt skall kom-
munstyrelsen meddela vad som gjorts med anledning av motionerna. Fullmäktige kan kon-
statera vilka motioner som är slutbehandlade. 
Enligt förvaltningsstadgan § 109 skall kommunstyrelsen årligen före utgången av februari 
månad framlägga för fullmäktige en förteckning också över initiativ om den kommunala verk-
samheten, som kommuninvånare tagit i frågor som hör till fullmäktiges befogenhet och om 
de åtgärder som har vidtagits med anledning av initiativen. Fullmäktige kan samtidigt notera 
vilka initiativ som slutbehandlats.  
 

Ifjol inlämnades inga initiativ från enskilda kommuninvånare. 
 
Under år 2013 har följande motioner inlämnats: 

1. Elisabeth Hagström m.fl. 16.5.2013: 
 Byggande av effektiverat serviceboende i Nedervetil 

 Social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion i Karleby har 17.4.2012 be-
handlat frågan. Den beslöt att föra förhandlingar med pensionärsföreningen i 
Nedervetil för att utreda frågan och att den bör beredas enligt samma principer 
som för motsvarande enheter i Kronoby och Terjärv. 
 

2. Peter Albäck m.fl. 14.11.2013: 
Ändamålsenligheten och ekonomiska nyttan av Kronoby Elverks deltagande i 
Fennovoima kärnkraftsverk 
Överfört till Kronoby Elverk. 
 

3. Peter Albäck m.fl. 14.11.2013 
 Ändring av artesanutbildningen i Terjärv 
 Anhållan om utlåtande skickat till Optima 9.12.2013. 
 
4. Peter Albäck m.fl. 14.11.2013 
 Inrättande av finskspråkiga introduktionsklasser  
 Behandlas i bildningsnämnden 6.2.2014. 
 
5. Mikaela Dahlbacka m.fl. 12.12 2013 
 Undervisning på finska i Djupsjöbacka skola  
 Behandlas i bildningsnämnden 6.2.2014. 
 
6. Elisabeth Hagström m.fl. 12.12.2013  
 Ekonomisk genomgång för balans i ekonomin 
 Allmän genomgång i samband med fullmäktigemötet 20.2.2014. 
 Behandlas i bildningsnämnden 6.2.2014. 
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KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige 
att   utredningen över motioner väckta 2013 och deras behandling antecknas för kän-

nedom.  
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget. 
_____________________ 
  
 
 BESLUT: 
 
Kommunfullmäktige antecknade utredningen över motioner väckta 2013 och deras 
behandling för kännedom. 
________________________ 
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9 §. DELGIVNINGSÄRENDEN 

Motioner: 
 
a) Göran Strandvall och Mats Stenbäck: Förslag på tillvägagångssätt vid upphandling av mat 
och städ funktioner. Bilaga 1/9 § av 20.2.2014. 
 
b) Peter Albäck: Utvärdering av kommundirektör Michael Djupsjöbackas åtaganden, förplik-
telser och krav. Bilaga 2/9 § av 20.2.2014. 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunfullmäktige antecknade motionerna för kännedom. Motionerna överförs till 
beredning. 
____________________ 
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10 §. ÖVRIGA ÄRENDEN 
 
1) Hälsningar från Olympiska spelen 2014 i Sochi av en arbetstagare; Stefan Storvall. 
 
2) Under rubrik: "AFTONSKOLAN 20.2.2014, Strategi 2012 - Vad är det?" behandlades föl-
jande ärenden: 
 - Befolkningsutveckling, försörjningskvoten i nationell jämförelse 
 - Stabil och hållbar ekonomi, bokslut under de 10 föregående åren 
 - Tillgänglig service, servicestrukturen inom vård, skola och omsorg 
 - Markanvändning och näringspolitik, MBL arbetet - viktiga trender 
 - Personalpolitik, arbetsklimatet och rekryteringen 
 - Regionalt samarbete, Kommunstrukturutredningarna 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunfullmäktige antecknade ärendena för kännedom. 
________________________ 
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BESVÄRSANVISNING 
 
BESVÄRSFÖRBUD 
 
Vad förbudet grundar sig på 
 
Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan kommunal-
besvär enligt 91 § kommunallagen inte anföras över beslutet  
 
Paragrafer: 1-2 och 8-10 
 
Enligt 5 § 1 mom. förvaltningsprocesslagen / annan lagstiftning kan besvär inte anföras över 
nedan nämnda beslut. 
Paragrafer och grunden för besvärsförbudet. 
 
BESVÄRSANVISNING 
 
Besvärsmyndighet och besvärstid  
 
I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär.  Över beslut som fattats 
med anledning av rättelseyrkan får kommunalbesvär anföras endast av den som framställt 
rättelseyrkande. Om beslutet ändrats med anledning av rättelseyrkandet får kommunalbe-
svär anföras av såväl part som kommunmedlem. 
 
Besvärsmyndighet, adress och postadress Vasa förvaltningsdomstol 
    PB 204, Korsholmsesplanaden 43 
    65101  VASA 
    Fax: 02956 42 760 
    e-post: vaasa.hao@oikeus.fi  
 
      Besvärstid 
Kommunalbesvär, paragrafer 4-7    30 dagar 
 
 
 
Förvaltningsbesvär, paragrafer              dagar 
 
 
Annan besvärsmyndighet, adress och postadress, paragrafer       dagar 
 
Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet. Besvärshandlingarna till Vasa förvaltnings-
domstol skall inlämnas senast kl. 16.15 den dag besvärstiden går ut. 
 
 
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. 
 
Framställan bör göras inom 14 dagar från det att parten fått del av beslut 

mailto:vaasa.hao@oikeus.fi
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Besvärsskrift 
 
Besvär skall anföras skriftligt i besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten skall 
anges 

- det beslut i vilket ändring söks 
- till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas, samt 
- de grunder på vilka ändring yrkas 

 
I besvärsskriften skall ändringssökandens namn och hemkommun uppges. Om någon annan 
person har uppgjort besvären skall i besvärsskriften även uppges namn och hemkommun för 
denna person. I besvärsskriften skall vidare uppges den postadress och det telefonnummer 
under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden. 
 
Ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet skall underteckna besvärsskriften. 
 
Till besvärsskriften skall fogas 

- det beslut i original eller kopia i vilket ändring söks genom besvär 
- intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller annan utredning över när besvärsti-

den har börjat 
- de handlingar som ändringssökanden åberopar till stöd för sina yrkanden, om dessa 

inte redan tidigare har tillställts myndigheterna. 
 
Ombudet skall till besvärsskriften foga en fullmakt (FPL 21 §). 
 
 
 
 
 
Inlämnande av besvärshandlingarna 
 
Besvärshandlingarna skall tillställas besvärsmyndigheterna inom besvärstiden före den sista 
dagen före utgången av tjänstetiden. Om besvärstidens sista dag är en helgdag, självstän-
dighetsdag, första maj, jul- eller midsommardagen eller helgfri lördag får besvärshandlingar-
na inlämnas första vardagen därefter. 
 
 
Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsända-
rens eget ansvar.  Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram un-
der besvärstidens sista dag innan ämbetsverket stängs. 
 
 
Enligt lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestatio-
ner (701/1993) uppbärs av ändringssökanden en rättegångsavgift, som i förvaltningsdomsto-
len är 90 euro.  Avgift uppbärs dock inte i vissa i nämnda lag särskilt bestämda ärenden så-
som i ärenden som gäller sociala frågor inte heller i ärenden som gäller offentligrättsligt tjäns-
teförhållande, val, befrielse från kommunalskatt, statliga understöd eller offentliga avgifter 
och om förvaltningsdomstolen ändrar beslutet till förmån för ändringssökanden. 
 
 


