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Ärendets
nummer

Ärende

7 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
8 §. PROTOKOLLJUSTERARE
9 §. BUDGET 2016 Anslag för firande av veterandagen
10 §. FONDER Ändring av stadgar för Kronoby kommuns allmännyttiga

fond
11 §. AVTAL Förslag till nytt grundavtal för Kvarnen samkommun
12 §. SAMKOMMUNER Mellersta Österbottens samkommun för social- och häl-

sovården; utkast till Grundavtal: teknisk ändring som
möjliggör partiellt medlemskap

13 §. MARKOMRÅDEN Försäljning av mark åt Kenneth Björkfors
14 §. MOTIONER OCH INITIATIV Utredning av motioner och initiativ väckta

2015 samt tidigare obesvarade motioner
15 §. MOTIONER Peter Albäck m.fl.:s motion; regler för bidrag till företag

och föreningar och återtagande av beslut 20.2.2014 § 3
i fullmäktige

16 §. DELGIVNINGSÄRENDEN
17 §. EVENTUELLA BRÅDSKANDE ÄRENDEN
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7 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Kommunfullmäktige har kallats till möte med en kallelse som utfärdats den 3 mars 2016. Kal-
lelsen 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 3.3 -
10.3.2016 samt på kommunens webbplats, www.kronoby.fi.
Annons har ingått i tidningarna Österbottens Tidning och Keskipohjanmaa den 4 mars 2016.

BESLUT:

Ordförande konstaterade mötet lagligen sammankallat och kommunfullmäktige beslut-
fört.
___________________
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8 §. PROTOKOLLJUSTERARE

Kommunfullmäktige utser två medlemmar att justera protokollet. Protokollet justeras i Kom-
mungården fredagen den 11 mars 2016 kl. 15.00.

BESLUT:

Kommunfullmäktige valde Susanne Hongell och Stefan Högnabba att justera protokol-
let fredagen den 11 mars 2016 kl. 15.00.
____________________
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Dnr: KST 17/2016

9 §. BUDGET 2016 Anslag för firande av veterandagen

Kst 8.2.2016, 24 §
Förvaltningschefen:

Den nationella veterandagen firas för 30:e gången onsdagen den 27 april. Mottot för årets
veterandag är "Vastavirtaan nousee lohen suku - Motströms stiger laxarnas släkte". Det na-
tionella huvudevenemanget ordnas i år i Uleåborg.
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 i alla kommundelarna.
Årets veteranfest är för närvarande under beredning.

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.

TF. KD:S FÖRSLAG:

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

randagen 2016.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
_________________

Kfge 10.3.2016

BESLUT:

Kommunfullmäktige beslöt enhälligt i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
_______________
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Dnr: KST 24/2016

10 §. FONDER Ändring av stadgar för Kronoby kommuns allmännyttiga fond

Ekonomichefen:

Kronoby kommuns allmännyttiga fond bildades genom en sammanslagning av samtliga do-
nationer i f.d. Kronoby, Nedervetil och Terjärv kommuner 29.9.1976. De gamla stadgarna
finns i Bilaga 1/10 § av 10.3.2016. Eftersom stadgarna till vissa delar är föråldrade föreslås
att följande ersätter de gamla stadgarna:

1 §

Fonden har bildats genom sammanslagning av samtliga donationer i f.d. Kronoby, Nedervetil
och Terjärv kommuner 29.9.1976. Per 31.12.2015 uppgår fondens kapital till 32 335,70 euro.

2 §

Fondens kapital kan ökas genom donationer eller genom att en del av fondens avkastning
läggs till kapitalet.

3 §

Fondens medel bör placeras så att dess realvärde bevaras ävensom så att avkastningen blir
så stor som möjligt.
Fondens medel kan ingå i kommunens betalningsrörelse, varvid kommunen gottskriver fon-
den en ränta, som med 2 % överstiger den ränta som kommunen erlägger för långfristiga
lån, eller placeras på högränteavkastande eller indexskyddade konton på bank, eller place-
ras i aktier, obligationer eller andra värdepapper.

4 §

Fondens årliga avkastning utnyttjas på följande ändamål:

Fördelas till stipendier på 50,00 euro för ungdomar i åldern 16-18 år, som har per 31.1 Kro-
noby som sin hemkommun och som studerar på andra stadiet eller på Folkhögskola.

5 §

Fondens förvaltning redovisas årligen. Kommunstyrelsen fastställer årligen fördelningen av
minst 75 % av fondens avkastning. Beslut bör göras före utgången av januari månad. Ifall
någon del av avkastningen inte kan fördelas enligt föregående paragraf nämnda princip
läggs denna del av fondens avkastning på kapitalet.

6 §

Utbetalning av stipendier sker efter sista ansökningsdag.

7 §
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Fondens bokföring ingår i kommunens centralbokföring.

8 §

Ändring av denna fonds stadgar skall göras av kommunfullmäktige på sådant sätt som kom-
munallagen stadgar.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige
att kommunfullmäktige godkänner de nya stadgarna för Kronoby kommuns all-

männyttiga fond.

BESLUT:

Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige
att kommunfullmäktige godkänner de nya stadgarna för Kronoby kommuns all-

männyttiga fond.
__________________

Kfge 10.3.2016

Jan-Erik Hästö föreslog återremittering av ärendet, vilket understöddes av Carl-Johan En-
roth.

BESLUT:

Kommunfullmäktige beslöt enhälligt att återremittera ärendet.
_______________
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Dnr: KST 21/2016

11 §. AVTAL Förslag till nytt grundavtal för Kvarnen samkommun

Förvaltningschefen:

Ägarkommunerna för Kvarnen samkommun har fört förhandlingar kring ett nytt grundavtal.
Det korrigerade avtalet som Bilaga 1/11 § av 10.3.2016. De nya formuleringarna i avtalet är
utmärkta med röd kursiv stil.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår
att kommunfullmäktige godkänner förslaget till nytt grundavtal för Kvarnen

samkommun.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
_______________

Kfge 10.3.2016

BESLUT:

Kommunfullmäktige beslöt enhälligt i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
__________________



KRONOBY KOMMUN

Organ
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum
10.3.2016

Sida
2/33

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

14.3.2016

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

Dnr: KST 145/2015

12 §. SAMKOMMUNER Mellersta Österbottens samkommun för social- och hälsovården;
utkast till Grundavtal: teknisk ändring som möjliggör partiellt med-
lemskap

Förvaltningschefen:

Samkommunstyrelsen för Mellersta Österbottens samkommun för specialsjukvård och grund-
service beslöt vid sitt möte den 22.2.2016 bl.a. att på uppmaning av kommunernas styrgrupp
sända det ändrade Grundavtalet till medlemskommunernas fullmäktige för beslut och god-
kännande som möjliggör partiellt medlemskap, Bilaga 1/12 § av 10.3.2016. Ändringarna i
texten framgår med röd text.

Orsaken till behovet av partiellt medlemskap har framkommit främst i Reisjärvi kommun, som
p.g.a. KSSR-lagstiftningen inte kan vara fullvärdig medlem i samkommunen när den förut-
sätts fortsätta i Selänne samkommun gällande grundservice för att uppfylla KSSR-
lagstiftningens kriterier tillsammans med övriga kommuner i Selänne samkommun för
grundservice (Peruspalvelukuntayhtymä Selänne). Begränsningen har förorsakat att Reisjär-
vi kommun den 2.2.2016 genom fullmäktigebeslut begärde partiellt medlemskap i samkom-
munen för specialsjukvårdens del. Ärendet har behandlats flera gånger i både utskottet och i
den politiska styrgruppen, vilka har överenskommit att man går in för att ändra grundavtalet
för att möjliggöra att Reisjärvi upptas som partiell medlemskommun.

En partiell medlemskommun har ingen rätt att få återbäring av överskott och ingen skyldighet
att täcka underskott. I utkastet till Grundavtal finns Reisjärvi nämnd som partiell medlems-
kommun. Därtill har man tillagt ett tekniskt förändringsutkast, där man har tillagt Jakobstads
stad bland avtalskommunerna.

Kommunfullmäktige beslöt vid sitt möte den 17.12.2015 efter omröstning att godkänna utkas-
tet till Grundavtal. Föreliggande utkast är endast en teknisk ändring av detsamma.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen besluter föreslå
att kommunfullmäktige godkänner den tekniska förändring som möjliggör

partiellt medlemskap i Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssam-
kommun.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
__________________
Kfge 10.3.2016

BESLUT:
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
_________________
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Dnr: KST 6/2016

13 §. MARKOMRÅDEN Försäljning av mark åt Kenneth Björkfors

Planläggaren:

Kenneth Björkfors anhåller om att få inlösa de områden som kommunen äger inom hans lä-
genhet vid Borrbacken, norr om Åsbackavägen. Det är fråga om två små skiften på 0,11 ha
och 0,34 ha, Bilaga 1/13 § av 10.3.2016.

På det mindre området växer gammal skog och på det större området ca 30-årig tallskog.
Områdena har värderats till ca 1400 euro.

Kommunen har inte någon användning av dessa små oändamålsenliga skogskiften mitt i en
annan lägenhet. Kommunen behöver då ej heller iståndsätta vägar eller vara med i något
väglag.

Köparen betalar stycknings- och lagfartskostnader på ca 1200 euro, fastän områdenas areal
är liten.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige
att kommunen säljer åt Kenneth Björkfors två små skiften på 0,11 ha och 0,34 ha,

sammanlagt ett ca 0,45 ha stort outbrutet område av fastigheten KOMMUNS
RNr 33:76, fastighetsbeteckning: 288-406-33-76, enligt Bilaga 1/13 § av
10.3.2016 för ett pris av 1000 euro.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
_________________

Kfge 10.3.2016

BESLUT:

Kommunfullmäktige beslöt enhälligt i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
__________________
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Dnr: KST 14/2016

14 §. MOTIONER OCH INITIATIV Utredning av motioner och initiativ väckta 2015 samt
tidigare obesvarade motioner

Kst 8.2.2016, 27 §
Vik.förvaltningschef:

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 fullmäktigemedlemmarna, men som fullmäktige inte slutligt behandlat. Samtidigt skall
kommunstyrelsen meddela vad som gjorts med anledning av motionerna. Fullmäktige kan
konstatera 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 befogenheter 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 2015 har följande motioner inlämnats:
1. Peter Albäck 5.2.2015:

Behov av utbildning i god mötesteknik, kommunallagen och förvaltningslagen för för-
troendevalda och tjänstemän.
Motionen besvarad i fullmäktige 19.3.2015 § 14.

2. Peter Albäck 5.2.2015:
Uppmaning till revisionsnämnden att granska god förvaltningssed vid protokollskriv-
ningen av fullmäktige paragraf 67.
Motionen besvarad i fullmäktige 23.4.2015 § 27.

3. Göran Strandvall och Mats Stenbäck 23.4.2015:
Brister på hyresbostäder i kommunen.
Motionen överförd till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet behandlas vid styrel-
semötet 8.2.2016

4. Tapani Myllymäki 11.6.2015:
Införandet av borgmästarmodellen.
Motionen besvarad i fullmäktige 24.9.2015 § 47.

5. Peter Albäck m.fl. 12.11.2015:
Regler för bidrag till företag och föreningar och ett återtagande av fullmäktiges beslut
20.2.2015 § 3.
Motionen överförd till kommunstyrelsen för beredning. Är under beredning.

6. Peter Albäck och Tapani Myllymäki 17.12.2015:
Utredning av försäljningsvärdet på det av kommunen helägda Ab Kronoby Elverk Oy
och att fullmäktige därefter kunde ta ställning till eventuell avyttring.
Motionen överförd till ekonomikansliet för beredning.

Under år 2014 finns följande obesvarade motioner:
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1. Socialdemokratiska fullmäktigegruppen 9.10.2014:
Revidering av det utbildningspolitiska programmet.
Motionen besvarad i fullmäktige 19.3.2015 § 18.

2. Anna-Lena Långbacka m.fl. 24.4.2014:
Undervisning av barn med specialbehov i Djupsjöbacka skola.
Motionen besvarad i fullmäktige 19.3.2015 § 19.

3. Elisabeth Hagström m.fl. 9.10.2014:
Fler kommunala bostadstomter i Nedervetil kommundel.
Motionen besvarad i fullmäktige 17.12.2015 § 63.

Vid mötet tillades ytterligare att under år 2013 finns följande obesvarade motion:

1. Elisabeth Hagström och Ossian Wassborr
Ekonomisk genomgång som leder till strukturförändring för att få ekonomin i balans.
Allmän genomgång i samband med fullmäktigemötet 20.2.2014.
Bildningsnämnden behandlade ärendet 6.2.2014, 12 §.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 26.10.2015, 218 §.
Kommunfullmäktige behandlade ärendet 17.12.2015, 61§.
Kommunfullmäktige tillsatte 17.12.2015 en arbetsgrupp för att få ekonomin i balans.

TF. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige
att utredningen över motioner väckta 2015 och tidigare väckta inte slutbe-

handlade motioner antecknas för kännedom.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
_______________

Kfge 10.3.2016

BESLUT:

Kommunfullmäktige beslöt enhälligt i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
__________________
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Dnr: KST 134/2015

15 §. MOTIONER Peter Albäck m.fl.:s motion; regler för bidrag till företag och före-
ningar och återtagande av beslut 20.2.2014 § 3 i fullmäktige

Förvaltningschefen:

Peter Albäck m.fl. inlämnade den 12.11.2015 en motion, Bilaga 1/15 § av 10.3.2016 till före-
dragningslistan, i vilken kommunstyrelsen uppmanades
1) att för fullmäktige uppgöra ett förslag till föreskrifter om hur de kommunala beslutsorganen
skall agera vid beviljande av olika kommunala understöd och bidrag åt föreningar eller före-
tag verksamma inom kommunen
2) att ombe fullmäktige att upphäva den kläm från kommunfullmäktiges beslut av den
20.2.2014, 3 §, eftersom den är diskriminerande mot Nedervetil ryttare rf och
3) att införskaffa en elanslutning till det av kommunen hyrda området i Nedervetil, vilket an-
vänds som ridplan av Nedervetil Häst Vänner rf och att fakturan för använd elektricitet sänds
till nämnda förening.

Kommunstyrelsen har överlåtit största delen av bidragsutdelning till kultur- och fritidsnämn-
den, vilken administrerar största delen av föreningsverksamhet i kommunen. Kultur- och fri-
tidsnämnden beslöt 20.2.2014, 18 § om kriterier för erhållande av bidrag enligt Bilaga 2/49 §
av 29.2.2016.

Tekniska sektorn delar inte ut några bidrag tillföreningar förutom att den står för uppvärm-
nings- och gårdskarlskostnader för Gillesstugan och Samlingshuset. Den upplåter utrymmen
gratis åt Martorna att få de ska få väva vid Mejeriet, Företagshuset och Gillesstugan (MI
ersätter 5,5 €/h för kurserna men utrymmena används resten av året gratis) och därtill upplå-
ter tekniska sektorn arkiv- och förrådsutrymme gratis vid Mejeriet åt 22 föreningar.

Miljönämnden har inga egentliga uttalade kriterier, men brukar försöka stöda lokala förening-
ar som arbetar för att genomföra projekt som gynnar miljö- eller naturvård och som många
människor kan ha nytta av.

Bildningssektorn betalar sällan ut bidrag men har någon gång betalt ut bidrag till hem och
skola för eftisverksamheten. Inga kriterier finns nedskrivna.

Kommunstyrelsen beslöt vid sitt möte 8.2.2016 om följande kriterier för utdelning av bidrag
och understöd till föreningar och företag verksamma i kommunen. Kommunstyrelsens praxis
och kriterier som i regel följs är:

- att kommunstyrelsen tar ställning till bidrag ifall kultur- och fritidsnämndens bidrag är slut
eller inte kan beviljas eller ansökan berör flera områden

- att det begärda bidraget är så stort att det överstiger den aktuella nämndens budgetanslag
för bidrag

- att om målgruppen är kommunens krigsveteraner beviljas bidraget i regel
- att om bidraget avser social- och hälsovård, vidarebefordras ansökan till värdkommunen

Karleby som handhar social- och hälsovårdsfrågor.
- att kommunstyrelsen har budgeterade medel för ändamålet, ex. vänortssamarbete
- att det gäller specifik tillfällig verksamhet, ex. anordnande av landskapsstafett
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- att verksamheten ordnas inom kommunens gränser eller utanför, såvida många kronobybor
drar nytta av den

- att det finns budgeterade medel i budgeten eller att budgeten kan omdisponeras
- för att likställa invånarnas möjligheter till utövande av fritidssysselsättning
- att bidraget kan bidra till ökad näringsverksamhet, turism eller förbättrad hälsa bland be-

folkningen
- att bidrag kan utbetalas vid nyetablering för att stöda verksamhet där minst två arbetsplat-

ser skapas. Stödet kan utgöra högst en tredjedel av tomtens anskaffningspris, när den köps
av kommunen. Bidraget kan också utgöra högst verkliga kostnader för el- och vattenanslut-
ningar.

- att kommunstyrelsen avgör huruvida ett bidrag hindrar utbetalning av ett annat samt
- att kostnader för användningen av beviljade el- och vattenanslutningar åläggs användaren

Angående att upphäva klämmen i kommunfullmäktiges § 3, 20.2.2014
Kommunstyrelsen röstade på nytt om ärendet 12.10.2015, 204 §. Den beslöt att kommunen
införskaffar en elanslutning och att fakturan för använd elektricitet sänds till Nedervetil Häst
Vänner rf.
Kommunstyrelsen återtog sitt beslut av den 12.10.2015, 204 § den 26.10.2015 eftersom det
stred mot klämmen i kommunfullmäktiges beslut av den 20.2.2014, 3 §

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen besluter föreslå

att kommunfullmäktige noterar sektorernas praxis och kriterier vid beviljande
av bidrag åt föreningar och företag verksamma inom kommunen

att fullmäktige inte upphäver klämmen i kfge:s beslut av den 20.2.2014,
§ 3 i vilken man i samband med inköpet av tomtmarken avsett för Neder-
vetil Häst Vänner rf intog en kläm om att kommunen endast arrenderar ut
området i fråga och att arrendetagaren står för övriga kostnader i enlighet
med kommunstyrelsens förslag 10.2.2014 § 36.

att kommunfullmäktige inte införskaffar någon elanslutning, eftersom före-
ningsbidrag kan anhållas om från kultur- och fritidsnämnden.

att kommunfullmäktige förklarar motionen härmed besvarad.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
___________________

Kfge 10.3.2016

Hans Sandström, med understöd av Elisabeth Hagström och Peter Albäck, föreslog att man
stryker andra och tredje att-satserna samt att kommunen anskaffar en elanslutning och hyr ut
den till Nedervetil hästvänner.
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Mikaela Dahlbacka föreslog återremittering för noggrannare utredning. Förslaget understöd-
des av Marina Furubacka. Ordföranden konstaterade att återremittering har föreslagits och
att detta föranleder röstning genom namnupprop. Den som röstar för fortsatt behandling rös-
tar "ja" och den som röstar på Dahlbackas förslag för återremittering röstar "nej". Vid omröst-
ningen gavs 13 ja-röster och 14 nej-röster, Bilaga 3/15 § av 10.3.2016. Dahlbackas förslag
vann.

BESLUT:

Kommunfullmäktige beslöt efter omröstningen att återremittera ärendet för noggran-
nare utredning.
__________________
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16 §. DELGIVNINGSÄRENDEN

Fullmäktigeledamot Ossian Wassborr uppvaktades med en blombukett med anledning av
hans 70:e födelsedag den 15 februari.

Bengt-Johan Skullbacka refererade kort ur den ekonomiska arbetsgruppens slutrapport och
svarade samtidigt på Centerns inbesparingsförslag.

BESLUT:

Kommunfullmäktige antecknade ärendena för kännedom och att arbetsgruppens slut-
rapport tas till kommunstyrelsen för behandling.
___________________
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17 §. EVENTUELLA BRÅDSKANDE ÄRENDEN

Inga brådskande ärenden förelåg.
__________________



KRONOBY KOMMUN

Organ
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum
10.3.2016

Sida
2/42

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

14.3.2016

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

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:7-8, 10, 14-17

Enligt 5 § 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
Besvär kan även inlämnas elektroniskt PB 204, Korsholmsesplanaden 43

65101 VASA
Fax: 02956 42 760
e-post: vaasa.hao@oikeus.fi

Besvärstid
Kommunalbesvär, paragrafer 9, 11,12 30 dagar

Besvärstiden räknas från att protokollet har framlagts till påseende. Protokollet är framlagt till
påseende 14 mars 2016

Förvaltningsbesvär, paragrafer: 13 30 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.
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Framställan bör göras inom 14 dagar från det att parten fått del av beslutet.

Besvärsskrift

Besvär skall anföras skriftligt i besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten skall
anges

- ändringssökandens namn, yrke och boningsort och postadress
- 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

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.

För besvär till förvaltningsdomstol uppbärs en avgift om 250 € (Lag om domstolsavgif-
ter1455/2015).


