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Ärende

9 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
10 §. PROTOKOLLJUSTERING
11 §. FLYKTINGMOTTAGANDE Mottagande av kvotflyktingar 2015
12 §. PLANER Godkänna ändring av detaljplan vid Måsabackavägen ,

Nedervetil centrum
13 §. MOTIONER OCH INITIATIV Utredning av motioner och initiativ väckta 2014 samt

tidigare obesvarade motioner
14 §. MOTION Peter Albäck; behov av utbildning för förtroendevalda och

tjänstemän
15 §. BUDGET 2015 Anslag för firande av veterandagen
16 §. BORGEN Kronoby Vatten och Avlopp Ab:s anhållan om borgen
17 §. ARBETSGRUPP Arbetsgrupp för skolnätsutredningen
18 §. MOTION Socialdemokratiska fullmäktigegruppens motion;

uppdatering av utbildningspolitisk program
19 §. MOTION Anna-Lena Långbacka m.fl.:s motion; undervisning av

elever med specialbehov
20 §. DELGIVNINGSÄRENDEN
21 §. EVENTUELLA BRÅDSKANDE ÄRENDEN
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9 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Kommunfullmäktige har kallats till möte med en kallelse som utfärdats den 11 mars 2015.
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 11 -
19.3.2015 samt på kommunens webbplats, www.kronoby.fi.

Annons har ingått i tidningarna Österbottens Tidning och Keskipohjanmaa den 12 mars
2015.

BESLUT:

Ordföranden förklarade sammanträdet lagligen sammankallat och kommunfullmäktige
beslutfört.
__________________
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10 §. PROTOKOLLJUSTERING

Kommunfullmäktige utser två medlemmar att justera protokollet.
Protokollet justeras i Kommungården fredagen den 20 mars 2015 kl. 15.00.

BESLUT:

Kommunfullmäktige valde Anne-Mie Ranta och Markus Lerbacka att justera protokol-
let den 20 mars 2015.
____________________
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Dnr: KST 157/2014

11 §. FLYKTINGMOTTAGANDE Mottagande av kvotflyktingar 2015

Kst 16.2.2015 § 55:
Avdelningssekreteraren:

Kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden rekommenderade i augusti 2009 nej-
dens kommuner att i samarbete ta emot 50-60 kvotflyktingar årligen och uppfylla sin andel av
det nationella beslutet om sammanlagt ca 1 000 kvotflyktingar per år.
Samarbetet inom flyktingmottagningen har förlöpt väl och genom beslut i fullmäktige har
Kronoby kommun tagit emot tre grupper kvotflyktingar, hösten 2010 10 burmeser, sommaren
2011 15 afghaner och hösten 2013 en familj på 6 personer från Syrien. Fullmäktige beslöt
vid behandlingen av budgeten för 2012 att året blir ett mellanår och istället satsas på integre-
ringen av de flyktingar som redan finns här. Integrationssamarbetet med Samkommunen
Kvarnen fungerar bra, folkhögskolans internationella och positiva miljö stimulerar bland annat
språkinlärningen. För samarbetet finns en gemensam flyktingkoordinator och en arbetsgrupp
för integrationsarbete där kommunsekreterare Inger Bjon är kommunens representant.

Arbetsgruppen för integrationen har vid sitt möte 27.1.2015 konstaterat att det finns beslut på
ministernivå om att Finland under 2015 skall ta emot 750 kvotflyktingar vars ursprungsländer
är Syrien, Afghanistan och Kongo. Kommunerna i Jakobstadsnejden har beslut om motta-
gande av 50 kvotflyktingar per år. Som målsättning under rubriken flyktingmottagning i kom-
munens budget för 2015 finns sagt att Kronoby under året ska ta emot ytterligare en flykting-
familj. Medel för detta har också reserverats i budgeten.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige
att Kronoby kommun tar emot 15 - 20 kvotflyktingar under 2015 enligt det samar-

betsavtal som ingåtts i regionen.

Under diskussionen föreslår Tapani Myllymäki att kommunen tar emot 1 flyktingfamilj från
Syrien. Förslaget vann inte understöd och förföll.

BESLUT:

Kommunstyrelsen föreslår enhälligt för kommunfullmäktige
att Kronoby kommun tar emot 15 - 20 kvotflyktingar under 2015 enligt det samar-

betsavtal som ingåtts i regionen. Styrelsen omfattade en kläm att Terjärv priori-
teras som första placeringsort.

____________

Seppo Filppula föreslog att kommunen tar emot endast 10-15 kvotflyktingar. Förslaget un-
derstöddes av Sixten Dalvik, Tapani Myllymäki, Anne-Mie Ranta och Peter Albäck.
Sedan diskussionen avslutats konstaterade kommunfullmäktiges ordförande att det förelig-
ger två förslag: styrelsens samt Filppulas och att omröstning bör verkställas. De som röstar
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på kommunstyrelsens förslag röstar "ja" och de som röstar på Filppulas förslag röstar "nej".
Rösterna föll 10 "ja"-röster och 17 "nej"-röster enligt Bilaga 1/ 11 § av 19.3.2015.

BESLUT:

Kommunfullmäktige beslöt efter omröstning att Kronoby kommun tar emot 10 - 15
kvotflyktingar under 2015 enligt det samarbetsavtal som ingåtts i regionen. Fullmäkti-
ge godkände i övrigt styrelsens förslag.
________________
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Dnr: KST 26/2012

12 §. PLANER Godkänna ändring av detaljplan vid Måsabackavägen , Nedervetil
centrum

Kst 16.2.2015 § 56:
Planläggaren:

Planeringsbyrå Ramboll från Vasa har uppgjort ett förslag till en ändring av detaljplanen vid
Måsabackavägen, Nedervetil centrum. Detaljplanen medföljer som Bilaga 1/12 § av
19.3.2015. I denna planering är det kommunen samt en privat markägare, Ole Gustafsson,
som har utarbetat detaljplanen. Ett markanvändningsavtal har uppgjorts med markägaren
där han för sin egen del står för kostnaderna för planeringen samt t.ex. vägbyggnadskostna-
der. Det planlagda områdets areal är ca 8 ha.
På kommunens markområde invid Måsabackavägen har två nya radhustomter (AR) inritats
samt två bostadstomter (AO). Här kommer också en bullervall att byggas utmed riksväg-13.
På Gustafssons område har inritats ett nytt bostadsområde med tre bostadstomter (AO),
som har en egen väg, Nuckövägen. Tomtindelningen i Gustafssons kvarter 10 har också
ändrats.
Planeförslaget har varit till påseende i två omgångar. Första gången var det s.k. ”hörande i
planeringsskedet”. Planeförslaget har också skickats åt myndigheter och nämnder för utlå-
tanden, inga kommentarer har inlämnats.
Det slutliga förslaget sattes 25.3.2013 till offentligt påseende i 30 dagar. Inga anmärkningar
har anförts emot planen under påseendetiden.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår
att kommunfullmäktige godkänner ändringen av detaljplanen vid Måsabackavägen,

kvarteren 10, 11 och 116 (ny), samt tillhörande gatu- och grönområden, Bilaga
1/12 § av 19.3.2015.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
____________

BESLUT:

Kommunfullmäktige beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
________________
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Dnr: KST 27/2015

13 §. MOTIONER OCH INITIATIV Utredning av motioner och initiativ väckta 2014 samt
tidigare obesvarade motioner

Kst 16.2.2015 § 60:
Avdelningssekreteraren och kanslisekreteraren:

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 2014 har följande motioner inlämnats:
1. Göran Strandvall m.fl. 20.2.2014:

Förslag på tillvägagångssätt vid upphandling av mat- och städfunktioner
Motionen besvarad i fullmäktige 24.4.2014 § 18

2. Peter Albäck 20.2.2014:
Utvärdering av kommundirektörsavtalet
Motionen besvarad i fullmäktige 26.6.2014 § 40

3. Leena Furubacka m.fl. 24.4.2014:
Undervisning av barn med specialbehov i Djupsjöbacka skola
Behandlas i bildningsnämnden 12.2.2015 § 10

4. Peter Albäck m.fl. 26.6.2014:
Utredning om ekonomisk nytta av eventuellt utträde ur Optima samkommun
Motionen besvarad i fullmäktige 13.11 2014 § 61

5. Socialdemokratiska fullmäktigegruppen: 9.10.2014:
Revidering av det utbildningspolitiska programmet
Behandlas i bildningsnämnden 12.2.2015 § 9

6. Elisabeth Hagström: 9.10.2014:
reservering av budgetmedel för inköp av tomtmark i Nedervetil
ärendet är överfört till beredning.
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Från år 2013 finns följande obesvarade motioner:
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
Motionen besvarad i fullmäktige 24.4.2014 § 61

3. Peter Albäck m.fl. 14.11.2013
Ändring av artesanutbildningen i Terjärv
Motionen besvarad i fullmäktige 9.10.2014 § 49

4. Peter Albäck m.fl. 14.11.2013:
Inrättande av finskspråkiga introduktionsklasser
Motionen besvarad i fullmäktige 26.6.2014 § 39

5. Mikaela Dahlbacka m.fl. 12.12 2013:
Undervisning på finska i Djupsjöbacka skola
Motionen besvarad i fullmäktige 26.6.2014 § 38

6. Elisabeth Hagström m.fl. 12.12.2013:
Ekonomisk genomgång för balans i ekonomin
Ärendet behandlades i kommunstyrelsen 30.6.2014 § 189. Kommunstyrelsen
beslöt antecknar bildningsnämndens redogörelse för kännedom och använder
sig av den vid uppgörandet av budgeten för år 2015. Redogörelsen överförs till
fullmäktige först när övriga svar i anslutning till motionen har erhållits.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige
att utredningen över motioner väckta 2014 och tidigare väckta inte slutbehandlade

motioner antecknas för kännedom.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
_____________________

BESLUT:

Kommunfullmäktige beslöt i enlighet med förslaget.
________________
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Dnr: KST 32/2015

14 §. MOTION Peter Albäck; behov av utbildning för förtroendevalda och tjänstemän

Kst 16.2.2015 § 62:
Avdelningssekreteraren:

Peter Albäck lämnade 5.2 en motion till kommunfullmäktige om utbildning i god mötesteknik,
kommunallagen och förvaltningslagen.
I kommunstyrelsens dispositionsplan för år 2015 har summan för förtroendevaldas utbildning
höjts. Under våren kommer ett utbildningstillfälle att ordnas för förtroendevalda och tjänste-
män. Inbjudan sänds ut när tidpunkt och program är fastställda.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige
att ovanstående redogörelse antecknas som svar på motionen som härmed an-

ses besvarad.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
_________________

BESLUT:

Kommunfullmäktige beslöt enhälligt att ordna ett utbildningstillfälle för förtroendeval-
da och tjänstemän.
________________
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Dnr: KST 38/2015

15 §. BUDGET 2015 Anslag för firande av veterandagen

Kst 9.3.2015 § 71:
Avdelningssekreteraren:

Den nationella veterandagen firas för 29:e gången måndagen den 27 april. Mottot för årets
veterandag är "Aldrig förtryckas skall detta land - leve Finland”. Det nationella huvudevene-
manget ordnas i år i Tavastehus.
Finlands kommunförbund och den nationella huvudkommittén för veterandagen önskar att
landets kommuner medverkar i firandet av dagen, genom att ordna olika begivenheter och
evenemang.

Veteranfester har i vår kommun ordnats sedan 1989, för vilka kommunfullmäktige av sina
dispositionsmedel beviljat anslag för firandet. Festen har ordnats turvis i kommundelarna.
Årets fest hålls på Herberts Hus i Kronoby måndagen den 27 april kl. 14.00. Tema för festen
är Jean Sibelius och Johan Ludvig Runeberg.
Trots att det glesnar i veteranleden ser dessa med tacksamhet att veteranfester ordnas i
kommunen. De största utgiftsposterna består av kostnader för busstransport, servering och
annonsering.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår
att kommunfullmäktige anvisar 2 000 € från sina dispositionsmedel för att fira vete-

randagen 2015.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
____________

BESLUT:

Kommunfullmäktige beslöt enhälligt i enlighet med styrelsens förslag.
________________
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Dnr: KST 42/2015

16 §. BORGEN Kronoby Vatten och Avlopp Ab:s anhållan om borgen

Kst 9.3.2015 § 73:
Tf ekonomichefen:

Kronoby vatten och avlopp Ab anhåller om kommunal borgen för ett lån på 450 000 € som
upptas från Kommunfinans ABP. Lånetiden är 15 år varav 10 år till fast ränta. Lånet behövs
för finansiering av en vattenbehandlingsanläggning vid Emet vattentag. Totalkostnaderna blir
drygt 500 000 €.

Vattenbehandlingsanläggningen behövs för att i framtiden kunna garantera en bra vattenkva-
litet och även tillräckligt med kapacitet genom att kunna utnyttja flera brunnar. Nuvarande
anläggning vid Emet är byggt 1984 och förstorat 1992.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår
att kommunfullmäktige beviljar Kronoby Vatten och Avlopp Ab proprieborgen för ett

lån på 450 000 € från Kommunfinans Abp enligt villkor som framgår i Bilaga
1/16 § av 19.3.2015 av alternativ I i Kommunfinans offert.

Liane Byggmästar anmälde jäv och avlägsnade sig från mötet.
Kommunstyrelsens I viceordf. Bengt-Johan Skullbacka fungerade som mötets ordförande
under behandlingen av denna paragraf.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
____________

Kommunstyrelsens ordförande anmälde jäv och avlägsnade sig från sin plats i fullmäktige.
Kommunstyrelsens I:a vice ordförande Bengt-Johan Skullbacka föredrog ärendet.

BESLUT:

Kommunfullmäktige beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
________________
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Dnr: BILD 1/2015

17 §. ARBETSGRUPP Arbetsgrupp för skolnätsutredningen

Kst 9.3.2015 § 79:
Bildningsnämnden 12.2.2015 § 8:
Kommunfullmäktige beslöt 18.2.2014 § 68 i samband med behandlingen av budgeten för år 2015 att
utse en arbetsgrupp för att utreda skolnätet i kommunen.

Det är viktigt att arbetsgruppen har en bred och representativ sammansättning och ärendet behandlas
ur flera synvinklar samt i ett längre tidsperspektiv. Förankringen i fullmäktige är viktig eftersom fullmäk-
tige fattar beslut i ärendet.
En skolnätsutredning ska helst göras utgående från ett helhetsperspektiv i kommunen med betoning
på framtiden och gärna utmynna i ett förslag som fullmäktige behandlar. Tekniska sektorn har lovat
bistå med en fastighetsinventering, som innehåller en analys av skolfastigheterna och investerings-
och underhållsbehovet på sikt. Invånar- och elevantalets utveckling i kommunen bör även finnas med
och en översikt över de nuvarande skolskjutsarna. Pedagogiska aspekter utgående från kraven i den
nya läroplanen ska också beaktas. Den kommunala ekonomin bör även beaktas samt kostnader per
skola och per elev. Därtill bör en konsekvensbedömning presenteras av olika förslag.
Arbetsgruppen bör även diskutera hörande av olika samarbetspartners, tidtabell samt utredningens
format.

BC:S FÖRSLAG:
Bildningsnämnden diskuterar skolnätsutredningens uppgiftsbeskrivning.
Bildningsnämnden skickar ärendet till kommunstyrelsen för vidare behandling.

BESLUT:
Bildningsnämnden diskuterade skolnätsutredningens uppgiftsbeskrivning. Frågan om utredningen ska
göras med egna krafter eller ska tjänsten köpas utifrån av någon konsult diskuterades även. Tanken
är att fullmäktige utser gruppen på sitt möte 19.3.2015 och att utredningen är klar till hösten för att
fungera som underlag för budgetarbetet inför 2016.
Bildningsnämnden beslöt att skicka ärendet till kommunstyrelsen för vidare behandling.
__________

Kst 9.3.2015:

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen för ärendet till kommunfullmäktige och föreslår
att fullmäktige tillsätter en arbetsgrupp bestående av fullmäktigeledamöter för att

utreda skolnätet i kommunen. Arbetsgruppen har rätt att kalla intressenter och
sakkunniga efter behov.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt godkänna förslaget.
____________
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BESLUT:

Kommunfullmäktige beslöt enhälligt utse Nina Hansén, Karin Saarukka, Inger Back-
man, Jan-Erik Hästö, Hans-Erik Lindgren, Anne-Mie Ranta, Peter Svartsjö, Tuula For-
sander, Anna-Lena Långbacka och Peter Albäck till en arbetsgrupp för att utreda skol-
nätet i kommunen.

Hans-Erik Lindgren fungerar som sammankallare för gruppen.

Gruppen utser ordförande bland sina medlemmar och har rätt att kalla intressenter
och sakkunniga vid behov.
________________
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Dnr: KST 150/2014

18 §. MOTION Socialdemokratiska fullmäktigegruppens motion; uppdatering av
utbildningspolitisk program

Kst 9.3.2015 § 80:
Bildningsnämnden 12.2.2015 § 9:
Socialdemokratiska fullmäktigegruppen har i en motion Bilaga 1/18 § av 19.3.2015 daterad 9.10.2014
ansett att det utbildningspolitiska programmet bör revideras.

Kommunens utbildningspolitiska program gjordes under 2008 och fastställdes av kommunfullmäktige.
Efter det har småbarnsfostran och förskolan inkluderats i bildningsnämndens verksamhetsområde.
Dessa uppgiftsområde saknas i nuvarande utbildningspolitiska program. Nuvarande utbildningspolitis-
ka program har inte använts som grund för beslutsfattande som det var tänkt, bl.a. har skolnätet inte
reviderats enligt programmet p.g.a. politiska beslut,
Problemet blir att dylika program blir snabbt föråldrade och principer som man kunde omfatta för någ-
ra år sedan kan t.ex. av lagstiftningsmässiga skäl inte mera omfattas, som exempel kan nämnas tre-
stegstödet och lagen om elevhälsa. Det ekonomiska läget har medfört att det finns väldigt lite sväng-
rum för tillfället och fokus bör vara på de den mest elementära serviceproduktionen, statens nedskär-
ningar sker med snabba ryck och olika reformer gör att kommunerna måste mera än tidigare leva i
realtid med allt knappare resurser.
Olika utbildningspolitiska program har en tendens att blir väldigt vagt skrivna och innehålla svårtolkade
formuleringar. De politiska organen fattar självständiga beslut oberoende av olika programdeklaratio-
ner. I stället för utbildningspolitiskt program har kommunen strategi 2020, bildningsnämnden har mål
fastställda i budgeten, skolorna har arbetsplaner med skolspecifika mål, skolorna har även lokala
utvecklingsmål som fastställs årligen, dagvården har plan för småbarnsfostran och förskolan verksam-
hetsplan. Dessa är mera aktuella och speglar dagens verklighet mera än utbildningspolitiska program.
Det tidigare utbildningspolitiska programmet behandlades sammanlagt i tio gånger i bildningsnämnden
och hade fyra arbetsgrupper under två års tid.
I budgeten för 2015 finns inskrivet att fullmäktige gör en skolnätsutredning vilket är en del av det gam-
la utbildningspolitiska programmet.

BC:S FÖRSLAG:
Bildningsnämnden konstaterar att en revidering av det utbildningspolitiska programmet inte är aktuell
för tillfället.
Bildningsnämnden sänder svaret till kommunstyrelsen för vidare behandling.

BESLUT:
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget.
__________

Kst 9.3.2015:

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen konstaterar med hänvisning till ovanstående
att en särskild skolnätsarbetsgrupp kommer att tillsättas. Under våren inleds arbe-

tet på fullmäktigenivå att uppgöra en kommunal strategi för Kronoby kommun
där också bildningssektorn ingår som en mycket viktig del. Att uppgöra ett sär-
skilt program för bildningen kan därför inte anses motiverat.
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BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt godkänna förslaget.
____________

BESLUT:

Kommunfullmäktige beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
________________
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Dnr: KST 72/2014

19 §. MOTION Anna-Lena Långbacka m.fl.:s motion; undervisning av elever med
specialbehov

Kst 9.3.2015 § 81:
Bildningsnämnden 12.2.2015 § 10:
Anna-Lena Långbacka m.fl har i en motion Bilaga 1/19 § av 19.3.2015 daterad 24.4.2014 förespråkat
möjligheten att anvisa elever med specialbehov till Djupsjöbacka skola. Kommunfullmäktige beslöt
torsdagen 18.12.2014 § 68, vid behandlingen av budgeten för år 2015, att skolan stängs från
1.8.2015. Med anledning av detta kan man konstatera att motionen saknar aktualitet.

BC:S FÖRSLAG:
Bildningsnämnden konstaterar att motionen är besvarad.
Bildningsnämnden sänder svaret till kommunstyrelsen för vidare behandling.

BESLUT:
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget.
__________

Kst 9.3.2014:

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsens meddelar kommunfullmäktige
att motionen måste anses som besvarad i och med kommunfullmäktiges beslut

18.12.2014 § 68.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt godkänna förslaget.
____________

BESLUT:

Kommunfullmäktige beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
________________
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20 §. DELGIVNINGSÄRENDEN

Under mötet utdelas Förtjänstkorset av Finlands Lejons orden som Republikens President på
förslag av kommunstyrelsen den 6 december 2014 förlänat Tage Torrkulla och Stefan Hög-
nabba. Tillfället firas med kaffe och tårta.

BESLUT:

Kommunfullmäktige antecknade delgivningsärendet för kännedom.
________________
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21 §. EVENTUELLA BRÅDSKANDE ÄRENDEN

Inga ärenden fanns.
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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: 9, 10, 13, 14, 18, 19-21

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: 11, 12, 15-17 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 beslutet.
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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.


