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3/2018
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Sammanträdestid Måndagen den 4 juni 2018, kl. 19.18 - 21.29 och 21.38 - 21.58
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Sammanträdesplats Kommungården

Beslutande:

Björklund, Eva-Lott
Broända, Helena
Byggmästar, Liane
Byskata, Leo
Dahlvik, Sören
Dalvik, Sixten
Enroth, Carl-Johan
Forsberg, Anders
Granbacka, Andreas
Hagnäs, Tomas
Hagström, Elisabeth
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Hongell, Susanne
Lassas, Tuula
Lindgren, Hans-Erik
Lindh, Mats
Ljungberg, Anders
Myllymäki, Tapani
Ranta, Anne-Mie
Salmela, Joel
Sandstedt, Per-Emil
Sandström, Hans
Skullbacka, Bengt-Johan
Svartsjö, Peter
Wistbacka, Inger
Åminne, Malin
Åstrand, Ulla-Maria

Ersättare:

Sunabacka, Sten för Myllymäki

Sandvik, John-Erik för Enroth

Wassborr, Ossian för Lindh

Näse, Adam för Dahlvik

Övriga närvarande:

Brännkärr, Malin kommundirektör

Bjon, Inger förvaltningschef

Kjellman, Pamela ekonomichef - 21.47

Storbacka, Bernt teknisk chef

Widjeskog, Tony bildningschef

Paragrafer: 17-25 §.

Underskrifter: Ordförande:

Bengt-Johan Skullbacka

Protokollförare:

Inger Bjon

Protokolljustering
plats och tid:

Kronoby, den 5 juni 2018

Anne-Mie Ranta Joel Salmela

Protokollet framlagt
till påseende,
plats och tid:

Intygar, underskrift,
tjänsteställning

Kronoby, den 6 juni 2018

Inger Bjon, förvaltningschef
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KALLELSESIDA

Utfärdat
30.5.2018

Sida
3/29

Protokollet framlagt till påseende, tid och plats

Onsdagen den 6 juni 2018
Kommungården

Ordförande

Bengt-Johan Skullbacka

Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser, intygar:

Inger Bjon, förvaltningschef

Sammanträdestid Måndagen den 4 juni 2018 kl. 19.00
Före mötet kl. 18.00 berättar vd för Vasa sjukvårdsdistrikt och för-
ändringsledare för vårddelen av landskapsreformen Marina Kinnu-
nen om aktuella ärenden

Sammanträdesplats Kommungården

Ärendets
nummer

Ärende

17 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
18 §. VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
19 §. PLANER Kronoby kommuns strategi 2025
20 §. BOKSLUT 2017 Information om bokslutet
21 §. 2017 ÅRS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE
22 §. BOKSLUT FÖR 2017 Revisionsberättelsen, godkännande av bokslut samt

beviljande av ansvarsfrihet
23 §. BUDGET 2018 Tilläggsanslag för investeringar; slöjdsal
24 §. PLANER Godkänna detaljplan för Nedervetil nya skoltomt
25 §. DELGIVNINGSÄRENDEN



KRONOBY KOMMUN

Organ
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum
4.6.2018

Sida
3/30

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

6.6.2018

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

17 §. 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 30 maj 2018. Kal-
lelsen har per post tillställts samtliga ordinarie medlemmar av kommunfullmäktige i enlighet
med förvaltningsstadgan. Kallelsen finns tillgänglig för både ordinarie medlemmar och ersät-
tare i elektronisk form.

BESLUT:

Ordföranden konstaterade mötet lagenligt sammankallat och kommunfullmäktige be-
slutfört.
_______________
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18 §. VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

Kommunfullmäktige utser två medlemmar att tillsammans justera protokollet i Kommungår-
den tisdagen den 5 juni 2018 kl. 15.00.

BESLUT:

Kommunfullmäktige valde Anne-Mie Ranta och Joel Salmela att tillsammans justera
protokollet i Kommungården tisdagen den 5 juni 2018 kl. 15.00.
_______________
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Dnr: KST 61/2018

19 §. PLANER Kronoby kommuns strategi 2025

Kst 28.5.2018
T.f. kommundirektören:
Enligt kommunallagens 37 § ska kommunen ha en kommunstrategi, i vilken fullmäktige beslutar om
de långsiktiga målen för kommunens verksamhet och ekonomi. I kommunstrategin ska hänsyn tas till;
främjandet av kommuninvånarnas välfärd, ordnandet och produktionen av tjänster, de mål för tjäns-
terna som sätts upp i lagar som gäller kommunernas uppgifter, ägarpolitiken, personalpolitiken, kom-
muninvånarnas möjligheter att delta och påverka och utvecklandet av livsmiljöns och områdets livs-
kraft.

Kommunstrategin ska grunda sig på en bedömning av nuläget i kommunen samt av framtida föränd-
ringar i omvärlden och deras inverkan på fullgörandet av kommunens uppgifter. I kommunstrategin
ska det också anges hur genomförandet av strategin utvärderas och följs upp. Bestämmelser om att
kommunstrategin ska beaktas när kommunens budget och ekonomiplan görs upp finns i 110 §, där
det konstateras att budgeten och ekonomiplanen ska göras upp så att kommunstrategin genomförs
och förutsättningarna för skötseln av kommunens ekonomi tryggas. Kommunstrategin ska ses över
åtminstone en gång under fullmäktiges mandattid.

Utarbetande av strategi har utgått från smågruppsarbete i fullmäktige och bland kommungårdens per-
sonal. Tankar om några frågor har också begärts in av bildnings- och fritidsnämnden, tekniska- och
miljönämnden, tillståndssektionen, ungdomsfullmäktige, äldrerådet, rådet för personer med funktions-
nedsättning och de tre områdesnämnderna. Dessutom har en medborgarträff hållits i Nedervetil, Kro-
noby och Terjärv. Medborgare har också haft möjlighet att ge respons via webben och den vägen kom
35 svar.

Utgående från en sammanställning av alla de tankar som framkommit vid de olika tillfällena och via
webben har ledningsgruppen sammanställt svar på de olika frågeställningarna som fanns. T.f. kom-
mundirektören har bearbetat svaren till en helhet som i dagens läge utgör ett råutkast till kommunens
strategi.

T.F. KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen behandlar råutkastet till strategi och skickar det till nämnderna, sektionerna och de
olika rådgivande organen för utlåtande före den 4.5.2018. Råutkastet finns dessutom tillgängligt för
kommentarer på kommunens webbsida fram till den 4.5.2018. Kommunstyrelsen ger allmänna avdel-
ningen rätt att köpa in grafiska tjänster för utformning av strategins grafiska profil.

BESLUT:

Kommunstyrelsen behandlade råutkastet till strategi och gav t.f. kommundirektören i uppdrag att om-
forma vissa meningar och uttryck men godkände i övrigt utkastet till Kronoby kommuns strategi 2025.
Kommunstyrelsen skickar råutkastet till nämnderna, sektionerna och de olika rådgivande organen för
utlåtande före den 4.5.2018. Råutkastet finns dessutom tillgängligt för kommentarer på kommunens
webbsida fram till den 4.5.2018. Kommunstyrelsen gav allmänna avdelningen rätt att köpa in grafiska
tjänster för utformning av strategins grafiska profil.
___________
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KST 28.5.2018

Kommundirektören:

Råutkastet till kommunstrategi sändes till nämnderna, sektionerna och de rådgivande orga-
nen för utlåtande före den 4.5.2018. Dessutom fanns utkastet tillgängligt för kommenterar på
kommunens webbsida under samma tid.

Under utlåtandetiden inkom sammanlagt tio utlåtanden från nämnderna, sektionerna och de
rådgivande organen, sammanställning i Bilaga 1/19 § av 4.6.2018. Från allmänheten inkom
inga kommentarer. På basen av utlåtandena har utkastet till kommunens strategi bearbetats,
Bilaga 2/19 § av 4.6.2018. Därefter har även en mera visuell form av strategin uppgjorts,
Bilaga 3/19 § av 4.6.2018.

KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen behandlar utkastet till strategi och föreslår för fullmäktige
att Kronobys strategi 2025 godkänns enligt Bilaga 3/19 § av 4.6.2018.

Kommunstyrelsen diskuterade strategin och ändrade den enhälligt så, att på sida 4 i Bilaga
2/19 § av 4.6.2018 fylldes meningen "Vi gör plusresultat de flesta år och vi klarar av att sköta
våra amorteringar" på med orden "utan tilläggslån". Motsvarande tillägg gjordes i Bilaga 3/19
§ av 4.6.2018, sida 8.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att godkänna utkastet till strategin i enlighet med Bilaga
3/19 § av 4.6.2018 och föra det till fullmäktige för godkännande.
_______________

Kfge 4.6.2018

Under diskussionen föreslår Hans-Erik Lindgren att under "Styrkor vi ska fortsätta värna om "
ändra sista meningen till "Vi-andan finns och inkluderar alla, också nyfinländare. Peter Svart-
sjö understöder förslaget.

Eva-Lott Björklund föreslår att skrivningen skulle lyda "Vi-andan finns och inkluderar alla.
Elisabeth Hagström understöder hennes förslag.

Anne-Mie Ranta föreslår att skrivningen skulle lyda "Vi-andan finns och inkluderar också nya
invånare och nyfinländare. Malin Åminne understöder förslaget

Ordföranden konstaterar att det har kommit tre nya förslag och att omröstning bör genomfö-
ras genom namnupprop. Han föreslår röstningspropositionen att först ställs Rantas förslag
mot Björklunds och därefter det vinnande förslaget mot Lindgrens och sist det vinnande för-
slaget mot kommunstyrelsens förslag, vilket kunde omfattas. Först ställdes Rantas förslag
mot Björklunds så, att den som röstar på Rantas förslag röstar "ja" och den som röstar på
Björklunds förslag röstar "nej". Rösterna föll 13 ja-röster, 13 nej-röster och 1 nedlagd röst,
Bilaga 4/19 § av 4.6.2018. Ordförandens röst avgjorde och därmed vann Rantas förslag om-
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röstningen. Därefter ställdes Rantas förslag mot Lindgrens förslag så, att den som röstar på
Rantas förslag röstar "ja" och den som röstar på Lindgrens förslag röstar "nej". Rösterna föll
10 ja-röster och 17 nej-röster, Bilaga 5/19 § av 4.6.2018. Lindgrens förslag vann. Slutligen
ställdes styrelsens förslag mot Lindgrens så, att den som röstar på styrelsens förslag röstar
"ja" och den som röstar på Lindgrens förslag röstar "nej". Rösterna föll 10 ja-röster och 17
nej-röster, Bilaga 6/19 § av 4.6.2018. Lindgrens förslag vann

Under den fortsatta diskussionen föreslår Elisabeth Hagström att man på sidan "Målet för
2025/Närservice på riktigt/Närservicen består också inom hälso- och socialvården" sätter in
orden "i alla kommundelar", vilket omfattades enhälligt.

På sida "Målet för 2025/Levande landsbygd där företag blomstrar" föreslår Tomas Hagnäs
att sista rubriken ändras till "Naturen är en för oss viktig resurs", vilket omfattades enhälligt

Under samma rubrik i första punkten föreslår Leo Byskata ordalydelsen "Vi stöder utvecklan-
de och upprätthållande av bra vandringsleder som lockar människor", vilket omfattades en-
hälligt.

Tomas Hagnäs föreslår på samma sida att första punkten skulle lyda "Planläggningen ligger
alltid steget före. Vi planerar nya, attraktiva områden i tid och skapar också möjligheter till
boenden även utanför planeområdena". Förslaget omfattades enhälligt.

På sidan "Målet för 2025/Där vägarna möts" överenskoms enhälligt att riksväg 8 ändras till
Europaväg 8 och att som sista punkt sätts in "Vi arbetar för att lätt-trafikleder byggs längs
Europaväg 8 och riksväg 13".

På sidan Målet för 2025/Aktiva människor föreslår Malin Åminne att vi sätter in en bild på
noter för att visa att även kulturen hör till föreningslivet. Förslaget godtogs enhälligt.

På samma sida under "Biblioteken är ett vardagsrum som folk använder" föreslår Eva-Lott
Björklund att man ändrar texten till "Meröppet och en utveckling av verksamheten skapar
utökade möjligheter att använda biblioteken", vilket godtogs enhälligt.

På sidan "Målet för 2025/Landsbygdskommunen som vände trenden" föreslår Susanne
Hongell att personalens välmående mäts genom en årlig enkät. Anne-Mie Ranta understöder
förslaget. I samma ärende föreslår Elisabeth Hagström skrivningen att vi satsar på friskvård
och förebyggande hälsovård. Fullmäktige antog enhälligt förslagen, vilka framgår av den
rättade Bilaga 3/39 § av 4.6.2018.

.BESLUT:

Kommunfullmäktige beslöt att godkänna strategin i enlighet med den ändrade bilagan,
Bilaga 3/19 § av 4.6.2018.
_______________
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Dnr: KST 44/2018

20 §. BOKSLUT 2017 Information om bokslutet

Kst 19.3.2018
Ekonomichefen:

Kommunens räkenskapsperiod är kalenderåret. Enligt bestämmelserna i kommunallagens
113 § skall kommunstyrelsen upprätta ett bokslut för räkenskapsperioden före utgången av
mars månad efter räkenskapsperioden och lämna det till revisorerna för granskning samt,
efter revisionen, förelägga bokslutet för fullmäktige före utgången av juni. Till bokslutet hör
balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter till dem samt en tablå över
budgetutfallet och en verksamhetsberättelse, Bilaga 1/20 § av 4.6.2018. I kommunallagens
114 § stadgas om när en kommun är skyldig att upprätta ett fullständigt koncernbokslut, som
förutom koncernbalansräkningen även omfattar en koncernresultaträkning, en finansierings-
analys för koncernen samt noter.

Kommunens bokslut undertecknas av ledamöterna i kommunstyrelsen och av t.f. kommundi-
rektören. Kommunens bokslut för 2017 visar ett överskott på 788 322 €. Kommunens budge-
terade resultat uppgick till -703 170 €. Statsandelarna inflöt 3 204 € mindre än budgeterat
och totala skatteinkomster inflöt 284 977 € under budget. Orsaken till det positiva resultatet
är dels att vår egen verksamhet hållits under budget och dels att Soite underskridit sin bud-
get och därmed kunnat göra återbäringar till kommunen.

I kommunens balans per 31.12.2017 uppgår det totala ackumulerade överskottet, inklusive
årets positiva resultat till 6 143 738,07 € eller 941 € per invånare. Årsskiftet innan uppgick det
ackumulerade överskottet till 811 € per invånare. Vid slutet av år 2017 uppgick lånestocken i
kommunen till 3 429 € per invånare mot 3 165 € per invånare föregående årsskifte.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen godkänner bokslutet för år 2017 med därtill hörande verksamhetsberättel-
se och noter. Kommunstyrelsens ledamöter och kommundirektören undertecknar bokslutet
och överlämnar handlingarna till revisor och revisionsnämnd samt till kommunfullmäktige,
som tar del av bokslutshandlingarna.

Under behandlingen föreslår Kari Harju att man på sidan 18 i bokslutsboken, gällande be-
dömning av risker, sätter in meningen "Eftersom man måste lyfta lån årligen för att kunna
amortera gamla lån, finns en risk för ökade räntekostnader ifall räntorna stiger.” Förslaget
omfattades enhälligt. Därtill gjordes små tekniska förändringar, som godkändes enhälligt i
samband med genomgången av bokslutshandlingarna.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med det korrigerade förslaget.
_________
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Kfge 4.6.2018

Anders Forsberg SFP tackade personalen, nämnder, styrelse och andra för ett gott arbete år
2017. Eva-Lott Björklund PRO tackade för alla andra grupperingars räkning. Bokslutsboken
genomgicks och godkändes därefter sida för sida.

Kari Harju tackade ekonomichefen för en god sammanställning s 23-25.

Ordföranden tackade från revisionsnämndens sida för ett väluppgjort bokslut.

BESLUT:

Kommunfullmäktige tog del av bokslutshandlingarna och godkände dem.
_______________
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Dnr: REVISION 1/2018

21 §. 2017 ÅRS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE

Revisionsnämnden 22.5.2018

Revisionsnämndens uppgift är att till fullmäktige ge en utvärderingsberättelse för det gångna
året. Nämnden behandlar första utkastet till 2017 års utvärderingsberättelse.

Beslutsförslag:
Revisionsnämnden behandlar och godkänner den slutliga versionen av utvärderingsberättel-
sen och överlämnar den till kommunfullmäktige för behandling.

Beslut:
Revisionsnämnden behandlade förslaget till utvärderingsberättelse som kompletterades.
Revisionsnämnden godkände den slutliga versionen Bilaga 1/21 § av 4.6.2018, som under-
tecknades av närvarande medlemmar och delger den till kommunfullmäktige.
_________

Kfge 4.6.2018

BESLUT:

Kommunfullmäktige antecknade revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år
2017 för kännedom.
_______________
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Dnr: REVISION 2/2018

22 §. BOKSLUT FÖR 2017 Revisionsberättelsen, godkännande av bokslut samt
beviljande av ansvarsfrihet

Revisionsnämnden 22.5.2018

Beslutsförslag:
Revisionsnämnden föreslår att fullmäktige godkänner bokslut 2017 och beviljar ansvarsfrihet
åt de redovisningsskyldiga för räkenskapsåret 2017.

Beslut:
Revisionsnämnden har tagit del av bokslutet 2017. Nya revisorn Tove Lindström-Koli har
22.5.2018 haft slutrevision av bokslutet. Hennes revisionsrapport antecknades av revisions-
nämnden för kännedom. Nämnden tar även del av revisorns revisionsberättelse och sänder
den vidare till kommunfullmäktige samt föreslår i enlighet med revisionsberättelsen för kom-
munfullmäktige att bokslutet 2017 godkänns och de redovisningsskyldiga beviljas ansvarsfri-
het.
_________

Kfge 4.6.2018

BESLUT:

Kommunfullmäktige fastställer bokslutet för år 2017 och beviljar de redovisningsskyl-
diga ansvarsfrihet.
_______________
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Dnr: KST 100/2018

23 §. BUDGET 2018 Tilläggsanslag för investeringar; slöjdsal

Ekonomichefen:

Tekniska sektorn anhåller om ett tilläggsanslag för renoveringen av Ådalens skolas slöjdsal. I
årets investeringsbudget finns ett anslag om 630 000 € för renoveringen av kylrum och slöjd-
sal. Anbud för renoveringen av slöjdsalen, exklusive kylrummet, har lämnats in och visar att
det budgeterade anslaget varit för litet. Det lägsta anbudet skulle kräva en tilläggsbudget om
370 000 €. Tilläggsbudgeten skulle finansieras med kassamedel eller en kortfristig kredit.

KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige
att ett tilläggsanslag till investeringsbudgeten om 370 000 € för slöjdsalen vid Åda-

lens skola beviljas och
att budgetändringen finansieras med kassamedel eller kortfristig kredit.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
_______________

Kfge 4.6.2018

BESLUT:

Kommunfullmäktige beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
_______________
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Dnr: KST 49/2018

24 §. PLANER Godkänna detaljplan för Nedervetil nya skoltomt

Kst 16.4.2018 § 69:
Planläggaren:
Ett första planeutkast för Nedervetil skoltomt har varit till påseende under tiden 22.3-5.4.2018. Utlåtan-
den från myndigheterna har också begärts och ifall de vill ge ett utlåtande bör det ges senast den
16.4.2018. Österbottens förbund har meddelat att man inte ger utlåtande och Österbottens museum
hade inget att anmärka på planen men påpekar att områdets nationella värden bör beaktas. Övriga
utlåtanden har inte kommit in.
Inom utsatt tid inkom från allmänheten ett påpekande från Lilly Kuorikoski, markägare av lägenheten
Haga RNr 1:135. Kuorikoski vill inte sälja bara den del som nu är inritad som tomtmark, ca 0,8ha, utan
hela åkerområdet på ca 4,6 ha. Ifall kommunen inte köper hela området i samband med skolbygget så
bör tomtområdet tas bort ur planen.
Skolområdet kan minskas så att Kuorikoskis område tas bort ur planen. Skoltomten blir i så fall ca 2,3
ha. Planeringsgruppen för Nedervetil skola föreslår att skoltomten i så fall förstoras med cirka 15 me-
ter i riktning mot riksväg 13 samt att förhandlingar fortsättningsvis förs gällande en lösning kring Kuori-
koskis tomt eller delar därav. Planeringsgruppen föreslår också att beteckningen på kommunens tomt
närmast skolbyggnaden ändras från AR till APP, vilket betyder kvartersområde för bostadshus och
servicebyggnader.

T.F. KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Styrelsen tar del av planeutkastet och ger synpunkter för den fortsatta planeringen.
Styrelsen godkänner ändringsförslaget enligt en uppdaterad bilaga där Kuorikoskis tomtdel tagits bort
ur planen.
Planen justeras och ett slutligt planeförslag sätts till påseende i 30 dagar.

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkände ändringsförslaget,där Kuorikoskis tomtdel tagits bort ur planen och att
planen justeras och ett slutligt planeförslag sätts till påseende i 30 dagar.
__________

28.5.2018:

Planläggaren:
Planeförslaget för Nedervetil skoltomt har varit till påseende en andra gång under tiden 19.4-
18.5.2018. och utlåtanden från myndigheterna har begärts. Österbottens förbund har medde-
lat att man bör komplettera planebeskrivningen med texten "att skolområdet i planeutkastet
för landskapsplanen 2040 befinner sig i en kulturmiljö som är värdefull på landskapsnivå ".
Nedervetil områdesnämnd har gett ett utlåtande som rör områdesplaneringen, Bilaga 1/24 §
av 4.6.2018 men har inget direkt att anmärka på själva detaljplanen. Övriga utlåtanden har
inte kommit in.

Inom utsatt tid inkom från allmänheten en anmärkning från Ulrika Dahlbäck, som är förälder,
att man bör inrätta en specialklass i den nya skolan. Denna anmärkning kan anses höra till
rumsplaneringen av skolan och inte till själva detaljplanen.
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KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige

att detaljplanen för Nedervetil nya skoltomt omfattande kvarter 31 samt en ändring
och utvidgning av kvarter 32 med tillhörande gatu- och grönområden som fram-
går av Bilaga 2/24 § av 4.6.2018 med beaktande av ovannämnda komplettering
av texten om kulturmiljön i planebeskrivningen godkänns.

att anmärkningen av Nedervetil områdesnämnd och om specialklassbehov inte
berör själva detaljplanen utan överförs till rumsplaneringsprogrammet.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
_______________

Kfge 4.6.2018

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

Aftonskola: Före mötet informerade vd för Vasa sjukvårdsdistrikt och förändringsledare för
vårddelen av landskapsreformen Marina Kinnunen om aktuella ärenden.

Ordföranden meddelar om att en frågestund kommer att hållas i samband med ett fullmäkti-
gemöte i höst.

Ordföranden tackade styrelsen och tjänstemännen för ett gott bokslut. och önskade samtliga
en trevlig sommar.
_______________
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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: 17-18, 20-21, 25

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: 19, 22-24 30 dagar

Besvärstiden räknas . Protokollet är framlagt till påseende
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.


