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Ärendets
nummer

Ärende

44 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
45 §. VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
46 §. SKATTER Fastställa inkomstskattegräns för år 2018
47 §. SKATTER Fastställa procent för fastighetsskatten 2018
48 §. MEDBORGARINITIATIV Namninsamling för rådgivande folkomröstning

enligt kommunallagen § 25
49 §. DELGIVNINGSÄRENDEN
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44 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Kallelse till fullmäktiges möte utfärdas i allmänhet av fullmäktiges ordförande eller om hen är
förhindrad, av vice ordföranden. I kallelsen skall anges om det är fråga om ett elektroniskt
sammanträde samt den webbadress och den plats där allmänheten kan följa sammanträdet.
Av kallelsen ska framgå om en del av ärendena kommer att behandlas vid ett slutet sam-
manträde. Kallelsen skrivs på svenska och finska och den ska skickas minst fyra dagar före
fullmäktiges sammanträde till varje ledamot och till dem som har rätt eller plikt att närvara.
Inom samma tid ska det informeras om sammanträdet på kommunens webbplats. Kallelsen
kan även sändas elektroniskt

Kommunfullmäktige har kallats till möte med en kallelse som utfärdats den 8 november 2017.
Kallelsen har per post tillställts samtliga ordinarie medlemmar av kommunfullmäktige i enlig-
het med förvaltningsstadgan. Kallelsen finns tillgänglig för både ordinarie medlemmar och
ersättare i elektronisk form.

BESLUT:

Ordföranden förklarade mötet lagligen sammankallat och kommunfullmäktige beslut-
fört.
__________
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45 §. VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

Kommunfullmäktige utser två medlemmar att tillsammans justera protokollet. Protokollet jus-
teras i Kommungården tisdagen den 14 november 2017 kl. 15.00.

BESLUT:

Kommunfullmäktige valde Eva-Lott Björklund och Helena Broända till protokolljuste-
rare.
_________
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Dnr: KST 166/2017

46 §. SKATTER Fastställa inkomstskattegräns för år 2018

Ekonomichefen:

Enligt lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) ska en kommun senast den 17 novem-
ber året före skatteåret meddela Skatteförvaltningen vilken inkomstskattesats som ska till-
lämpas. Inkomstskattesatsen ska fastställas med en fjärdedels procents noggrannhet.
Inkomstskattesatsen i Kronoby kommun har för åren 1994-1997 varit 19 %, för åren 1998-
2013 19,5 %, år 2014 20 % samt år 2015-2016 20,75 %. Kommunfullmäktige fastställde
31.10.2016 § 220 skattesatsen för år 2017 till 21,25 %.

Enligt en prognos för innevarande år kommer resultatet att bli minus en halv miljon euro.
Kostnadsökningen har varit stor inom social- och hälsovården och kommunalskatten har inte
influtit i samma grad som budgeterat. Samfundsskatten gör att resultatet ändå inte blir sämre
då den gett mer än man budgeterat med.

Budgetförslaget för år 2018 som framläggs till behandling utgår från en förhöjd skattesats om
0,75 %-enheter till 22,00 %.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige
att kommunens skattesats fastställs till 22 %.

Elisabeth Hagström föreslår att kommunens skattesats inte höjs och att ekonomisk inbe-
sparing görs via åtgärder inom verksamheten enligt Bilaga 1/46 § av 13.11.2017. Tapani
Myllymäki understöder förslaget.

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag och att omröstning bör verkställas. Hon fö-
reslår att omröstningen sker via namnupprop, vilket godkändes. Den som röstar på t.f. kom-
mundirektörens förslag röstar "ja" och den som röstar på Elisabeth Hagströms förslag röstar
"nej". Rösterna föll 6 ja-röster (Broända, Gripenberg, Harju, Lindgren, Lassas och Byggmäs-
tar)och 3 nej-röster (Hagström, Myllymäki och Salmela). T.f kommundirektörens förslag
vann.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt efter omröstning att föreslå för fullmäktige att kommunens skatte-
sats fastställs till 22 %.
_________

Kfge 13.11.2017

Under diskussionen föreslår Tapani Myllymäki att kommunens skattesats höjs till 21,75 %.
Elisabeth Hagström och Carl-Johan Enroth understöder förslaget.
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Ordföranden konstaterar att det finns två förslag och att omröstning bör verkställas. Han fö-
reslår propositionen att omröstningen sker via namnupprop, vilket godkänns. Den som röstar
på kommunstyrelsens förslag röstar "ja" och den som röstar på Myllymäkis förslag röstar
"nej". Rösterna föll 14 ja-röster 13 nej-röster, Bilaga 2/46 § av 13.11.2017. Kommunstyrel-
sens förslag vann.

BESLUT:

Kommunfullmäktige beslöt efter omröstning att fastställa kommunens skattesats till
22 %.
__________
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Dnr: KST 167/2017

47 §. SKATTER Fastställa procent för fastighetsskatten 2018

Ekonomichefen:

Enligt fastighetsskattelagens (654/1992) 11 § (1266/2001) bestämmer kommunfullmäktige
årligen på förhand storleken av kommunens fastighetsskatteprocentsatser samtidigt som
fullmäktige fastställer inkomstskattesatsen för finansåret. Fastighetsskatten anges med en
hundradels procents noggrannhet.

Fastighetsskattesatserna ska fastställas enligt följande:

- den allmänna fastighetsskatteprocentsatsen ska fastställas mellan 0,93% - 1,80 %
- skatteprocentsatsen för byggnader som används för stadigvarande boende ska fastställas

mellan 0,41 % - 0,90 %
- skatteprocentsatsen för byggnader som används för annat boende än stadigvarande boen-

de ska fastställas mellan 0,93 % - 1,80 %
- skatteprocentsatsen för obebyggda byggplatser kan fastställas mellan 2,00 % - 6,00 %
- den nedre gränsen för fastighetsskatteprocenten för allmännyttiga samfund är 0,00
- fastighetsskatteprocenten för kraftverk är högst 3,10.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige
att den allmänna fastighetsskatteprocenten fastställs till 1,15 % (nu 1,00 %)
att skattprocentsatsen för byggnader som används för stadigvarande boende fast-

ställs till 0,65 % (nu 0,55)
att skattprocentsatsen för byggnader som används för annat boende än stadigva-

rande boende fastställs till 1,20 % (nu 1,15 %)
att skatteprocentsatsen för obebyggda byggplatser fastställs till 4,00 % (nu 2,00 %)
att fastighetsskatteprocenten för allmännyttiga samfund fastställs till 0,00 % (nu 0,00

%)
att fastighetsskatteprocenten för kraftverk fastställs till 2,85 % (nu 2,60 %)

Elisabeth Hagström föreslår att ingen höjning av fastighetsskatten görs. Joel Salmela och
Tapani Myllymäki understöder förslaget.

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag och att omröstning bör verkställas. Hon fö-
reslår att omröstningen sker via namnupprop, vilket godkändes. Den som röstar på t.f. kom-
mundirektörens förslag röstar "ja" och den som röstar på Elisabeth Hagströms förslag röstar
"nej". Rösterna föll 6 ja-röster (Broända, Gripenberg, Harju, Lindgren, Lassas och Byggmäs-
tar) och 3 nej-röster (Hagström, Myllymäki och Salmela). T.f kommundirektörens förslag
vann.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt efter omröstning att godkänna t.f. kommundirektörens förslag.
_________
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Kfge 13.11.2017

Under diskussionen föreslår Elisabeth Hagström att ingen höjning av fastighetsskatten görs.
Förslaget understöds av Tapani Myllymäki och Sixten Dalvik.

Anders Forsberg föreslår att allmänna fastighetsskatteprocenten fastställs till 1,10 % och att
skatteprocentsatsen för byggnader som används för annat boende än stadigvarande boende
fastställs till 1,30 %. Leo Byskata understöder förslaget.

Efter diskussionens slut konstaterar ordföranden att det finns tre förslag och att omröstning
bör verkställas i två omgångar. Först ställs Hagströms förslag mot Forsbergs och därefter det
vinnande förslaget mot kommunstyrelsens. Han föreslår propositionen att omröstningarna
sker via namnupprop, vilket godkänns. I den första omröstningen röstar den "ja", som röstar
på Elisabeth Hagströms förslag och den "nej" som röstar på Anders Forsbergs förslag. Rös-
terna föll 11 ja-röster och 16 nej-röster, Bilaga 1/47 § av 13.11.2017. Forsbergs förslag vann

Ordföranden förslår i andra röstningsomgången, att den som röstar på kommunstyrelsens
förslag röstar "ja" och den som röstar på Forsbergs förslag "nej", vilket godkänns. Rösterna
föll 2 ja-röster 25 nej-röster, Bilaga 2/47 § av 13.11.2017. Anders Forsbergs förslag vann.

BESLUT:

Kommunfullmäktige beslöt efter två omröstningar
att den allmänna fastighetsskatteprocenten fastställs till 1,10 %,
att skattprocentsatsen för byggnader som används för stadigvarande boende

fastställs till 0,65 %,
att skattprocentsatsen för byggnader som används för annat boende än sta-

digvarande boende fastställs till 1,30 %,
att skatteprocentsatsen för obebyggda byggplatser fastställs till 4,00 %
att fastighetsskatteprocenten för allmännyttiga samfund fastställs till 0,00 %

och
att fastighetsskatteprocenten för kraftverk fastställs till 2,85 %.
________________
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Dnr: KST 187/2017

48 §. MEDBORGARINITIATIV Namninsamling för rådgivande folkomröstning enligt kom-
munallagen § 25

Tf. kommundirektören

Henrik Huhta, Mikael von Konow, Stig-Ole Nyman m.fl. har lämnat in ett initiativ om en rådgi-
vande folkomröstning enligt kommunallagens 25 §, Bilaga 1/48 § av 13.11.2017. I Initiativet
kräver de att det omgående skall förrättas en kommunal rådgivande folkomröstning där alla
kommunens 18 år fyllda medborgare har möjlighet att rösta för till vilket landskap hen anser
att kommunen ska höra.

Enligt kommunallagen kan ett initiativ till en folkomröstning tas av minst fyra procent av de
kommuninvånare som fyllt 15 år. Fullmäktige ska utan dröjsmål avgöra om en folkomröstning
enligt initiativet ska ordnas. I Kronoby fanns 6548 invånare 17.10.2017 när initiativet lämna-
des in. Av dessa hade 5409 fyllt 15 år. Det innebär att 216 invånare behövs för att uppfylla
kravet på 4 %.

Enligt 4 § i lagen om förfarande vid rådgivande kommunala folkomröstningar ska ett initiativ
av kommuninvånare individualisera den fråga i vilken folkomröstning ska ordnas. Vidare ska
initiativtagarna i initiativet försäkra att de är röstberättigade kommuninvånare och under med-
lemmarnas egenhändiga underskrifter skall deras namn, yrke eller syssla och adress tydligt
antecknas.

I initiativet försäkras att de undertecknade har fyllt 15 år och att de är kommuninvånare.
Formkraven för initiativet torde därmed uppfyllas. Av de 564 undertecknade så har 7 perso-
ner inte hittats i registret över invånare i Kronoby. Dessa förkastas därmed. Alla underteck-
nade har givetvis angett namn. Av de undertecknade har 34 inte angett sitt yrke eller syssla
och 4 har inte undertecknat initiativet utan endast skrivit sitt namn med versaler. Det är också
uppenbart att det finns ett fåtal namn som inte egenhändigt undertecknats. För helheten har
de här bristerna dock ingen betydelse eftersom antalet namn ändå är klart över den givna
gränsen för när ett initiativ ska behandlas.

I följetexten till initiativet, Bilaga 2/48 § av 13.11.2017, framför undertecknarna att det är frå-
ga om den största omvälvningen sedan kommunsammanslagningen i och med att bland an-
nat vården och omsorgen överförs från kommunerna till landskapen. I följetexten konstaterar
undertecknarna också att Kronoby klart uttryckt befolkningens vilja att fortsätta samarbetet
norrut i vården och att det inte föreligger någon konflikt till denna del. Initiativtagarna konsta-
terar att det är förverkligandet av dessa åsikter som folkomröstningen tar fasta på och att
Kronoby kraftigare måste markera och informera om sin hållning.

Undertecknarna lyfter upp att frågan är större än tillgången till tjänster vid MÖCS och att det
är en fungerande struktur nära, som kan raseras när Österbottens landskap tar över ansva-
ret och bolagiserar sina stödtjänster. Kravet på en bolagisering utgår från 16:e kapitlet i re-
geringens proposition om inrättande av landskap och en reform av social- och hälsovården.
Där konstateras att det bildas tre nationella servicecenter för olika typer av expert- och stöd-
funktioner. Landskapens alternativ är att de nationella bolagen producerar de här expert- och
stödtjänsterna för landskapens del alternativt att landskapen själva gör det i bolagsform (och
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i eventuellt samarbete med kommunerna). Denna diskussion är högaktuell i både Österbot-
ten och Mellersta Österbotten och landskapen planerar för egna bolag vilket är en följd av
förslaget till lagstiftning.

Undertecknarna konstaterar vidare att Kronoby bör utreda konsekvenserna samt att man vet
vad Österbotten planerat, men att det bör föras en diskussion med Mellersta Österbotten för
att utreda vilket ansvar där kan tas för Kronoby och vad som krävs av oss. Fullmäktige tog
på sitt möte 25.9.2017 ställning till om en konsekvensbedömning ska göras och beslöt, efter
omröstning, att återkomma till ärendet i juni 2018, efter att lagförslagen godkänts i riksdagen.
Andemeningen i fullmäktige torde ha varit att en konsekvensutredning då också utförs. Före
lagstiftningen är klar är det mycket svårt, för att inte säga omöjligt, att utreda konsekvenserna
på ett fullgott sätt. Båda landskapen har också precis inlett sitt strategiarbete vilket kommer
att vara avgörande för servicenivån i landskapen och det kommer att ta tid innan det är klart.
Det har stor betydelse för den faktiska servicenivån. Rapporten som undertecknarna hänvi-
sar till är inte godkänd som underlag för det fortsatta arbetet i Österbotten, utan istället är det
den sista delen med förändringsledarnas slutsatser som ligger som grund för det fortsatta
arbetet. Kronoby deltar aktivt i beredningsarbetet i Österbotten och exempelvis i utkastet till
verksamhets- och ekonomiplan för åren 2018-2020 finns skrivet att ”Österbottens förbund
ser det som en självklarhet att Kronoby är en del av landskapet Österbotten. Förbundet arbe-
tar för att kronobyborna även i framtiden ska kunna erhålla goda vårdtjänster. Samarbetet
med Mellersta Österbotten i dessa frågor fortsätter.”

Undertecknarna konstaterar vidare att de vill se nuvarande vårdkedjor- och struktur med Soi-
te/Mellersta Österbotten och MÖCS som regel och inte som undantag inom Österbotten och
att de därför kräver en rådgivande folkomröstning och en bred samhällsdiskussion om kon-
sekvenserna för Kronobys del. Man föreslår att folkomröstningen ordnas i samband med
inkommande presidentval.

Kommunfullmäktige tog vid sitt möte 25.9.2017 ställning till en motion om strategi och rapport
om landskapsreformens förhandlingar. Där förklarade fullmäktige enhälligt motionen besva-
rad med utredningen. I utredningen konstaterades att exakta krav och mål är svåra att ställa i
och med att Kronoby inte är förhandlingspart i reformen och att flexibilitet behövs, men att två
papper uppgjorts som riktlinjer för arbetet. Det konstateras också att riktlinjerna sannolikt
behöver omarbetas ett flertal gånger i takt med att mera information fås. Klart är dock att
riktlinjerna uttryckligen utgår från vårdkedjor norrut för Kronobybornas del. Det har också
uttryckts klart bland annat i Kronobys utlåtande kring slutrapporten för arbetsgrupperna för
social- och hälsovården i Österbotten som kommunstyrelsen behandlade 21.8.2017.

En bred diskussion om reformen är viktig och bland annat av den anledningen ordnar kom-
munen tre stycken diskussionskvällar den 14.11, 15.11 och 16.11 i Kronoby, Nedervetil re-
spektive Terjärv. Även efter det är det viktigt med diskussion kring hur reformen påverkar
Kronoby och dess invånare. Enligt 2 § i lagen om förfarande vid rådgivande kommunala folk-
omröstningar kan folkomröstningar inte ordnas i samband med nationella val och därmed är
det inte möjligt att ordna en folkomröstning i samband med presidentvalet.

Kommunfullmäktige har två gånger under 2017 tagit ställning till om en folkomröstning om
landskapstillhörighet ska ordnas, nämligen 23.2.2017 och 25.9.2017. Båda gångerna har
fullmäktige efter omröstning beslutat att inte gå in för en folkomröstning i frågan.
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Initiativet i sin helhet inkluderande namnteckningarna finns till påseende under kommunsty-
relsens möte.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige

att fullmäktige för en bred diskussion om landskapsreformen, att fullmäktige ge-
nomför en konsekvensutredning efter att lagarna om reformen stiftats, att full-
mäktige inte ordnar en folkomröstning samt att fullmäktige förklarar initiativet
slutbehandlat.

Medborgarinitiativet och namnunderskrifterna fanns till påseende vid mötet.

Tapani Myllymäki föreslår att folkomröstningen skall hållas, eftersom medborgarinitiativet har
fått ett stort understöd. Elisabeth Hagström understöder förslaget.

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag och att omröstning bör verkställas. Hon fö-
reslår att omröstningen sker via namnupprop, vilket godkändes. Den som röstar på t.f. kom-
mundirektörens förslag röstar "ja" och den som röstar på Tapani Myllymäkis förslag röstar
"nej". Rösterna föll 5 ja-röster (Broända, Harju, Lindgren, Lassas och Byggmästar) och 4
nej-röster (Gripenberg, Hagström, Myllymäki och Salmela). T.f. kommundirektörens förslag
vann.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt efter omröstning föreslå att fullmäktige för en bred diskussion om
landskapsreformen, att fullmäktige genomför en konsekvensutredning efter att lagarna om
reformen stiftats, att fullmäktige inte ordnar en folkomröstning samt att fullmäktige förklarar
initiativet slutbehandlat.
__________

Kfge 13.11.2017

Medborgarinitiativet och namnunderskrifterna fanns till påseende vid mötet.

Under diskussionen föreslår Tapani Myllymäki att folkomröstningen skall hållas. Elisabeth
Hagström understöder förslaget.

Anders Forsberg föreslår en förhandlingspaus, vilken beviljades enhälligt och hölls kl. 21.45-
21.55.

Efter förhandlingspausen föreslår Leo Byskata att fullmäktige för en bred diskussion om
landskapsreformen, genomför en konsekvensutredning efter att lagarna om reformen stiftats
och återkommer till initiativet om folkomröstning efter att en konsekvensutredning har gjorts.
Anders Forsberg understöder förslaget.
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Efter diskussionens slut konstaterar ordföranden att det finns tre understödda förslag och att
omröstning bör verkställas i två omgångar. Först ställs Leo Byskatas förslag mot Tapani Myl-
lymäkis och därefter det vinnande förslaget mot kommunstyrelsens. Han föreslår propositio-
nen att omröstningarna sker via namnupprop, vilket godkänns. I den första omröstningen
röstar den "ja", som röstar på Byskatas förslag och den "nej" som röstar på Myllymäkis för-
slag. Rösterna föll 17 ja-röster och 10 nej-röster, Bilaga 3/48 § av 13.11.2017. Byskatas för-
slag vann.

Ordföranden föreslår att i andra röstningsomgången röstar den som röstar på kommunstyrel-
sens förslag "ja" och den som röstar på Byskatas förslag "nej", vilket godkänns. Rösterna föll
0 ja-röster, 26 nej-röster och en avstod från att rösta, Bilaga 4/48 § av 13.11.2017. Leo Bys-
katas förslag vann.

BESLUT:

Kommunfullmäktige beslöt efter omröstningar att fullmäktige för en bred diskussion
om landskapsreformen, genomför en konsekvensutredning efter att lagarna om re-
formen stiftats och återkommer till initiativet om folkomröstning efter att en konse-
kvensutredning har gjorts.
__________
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49 §. DELGIVNINGSÄRENDEN

a) Revisionsnämnden behandlade 3.10.2017, § 10 bindningar som inkommit per dags dato
och beslöt att uppgifter sammanställs och tillkännages kommunfullmäktige efter proto-
kolljustering, Bilaga 1/49 § av 13.11.2017. Revisionsnämnden beslöt även att sam-
manställningen publiceras på kommunens webbsida. Revisionsnämnden konstatera-
de att bindningarna är ett levande dokument som revisionsnämnden kommer att gå
igenom 1-2 ggr/år vid lämpligt möte och efter mötesprotokollet justerats tillkännage
kommunfullmäktige.

b) Revisionsnämnden beslöt vid sitt möte 26.10.2017 § 20 att godkänna den lagstadgade
registerbeskrivningen gällande bindningar, tillkänna den för fullmäktige och publicera den
på kommunens hemsida, Bilaga 2/49 § av 13.11.2017.

BESLUT:

Kommunfullmäktige antecknade ärendena för kännedom
___________



KRONOBY KOMMUN

Organ
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum
13.11.2017

Sida
3/77

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

15.11.2017

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 136 § kommunallagen inte anföras över beslutet

Paragrafer: 44-45 och 48-49

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: 46-47 30 dagar

Besvärstiden räknas från delfåendet av beslutet. Protokollet är framlagt till påseende 15 no-
vember 2017.

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

- 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.

Med stöd av lag om domstolsavgifter (1455/2015), uppbärs en rättegångsavgift på 250 € av
en ändringssökande i förvaltningsdomstolen.


