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60 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kallelse till detta sammanträde har utfärdats den 7 mars 2012 och tillställts samtliga med-
lemmar av kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 
 
BESLUT: 
 
Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och kommunstyrelsen beslutför. 
__________ 
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

20.3.2012 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

 

61 §. PROTOKOLLJUSTERING 

Kommunstyrelsen utser Susanne Hongell och John-Erik Sandvik till protokolljusterare. Pro-
tokollet justeras den 14 mars 2012. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen utsåg Susanne Hongell och John-Erik Sandvik till protokolljustera-
re. 
__________ 
  



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
KOMMUNSTYRELSEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
12.3.2012 

 
 
Sida 
4/91 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

20.3.2012 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

 

62 §. FÖRVALTNING    Godkänna föredragningslistan 

Elisabeth Hagström meddelade att hon kommer att lämna in ett initiativ. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt komplettera föredragningslistan med § 77 Initiativ. 
__________ 
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

20.3.2012 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

 

63 §. NÄMNDERS PROTOKOLL 

Kommunsekreteraren: 
Enligt 51 § i kommunallagen kan kommunstyrelsen, dess ordförande, kommundirektören 
eller en tillförordnad tjänsteman överföra av en nämnd avgjort ärende till behandling i styrel-
sen. Styrelsen kan upphäva nämndens beslut eller återförvisa ärendet till ny behandling. 
Genomgången av besluten ger även styrelsen information om nämndens verksamhet och 
aktuella frågor. 
 
Avskrifter av protokoll från följande möten har tillställts kommunstyrelsen: 

- tekniska nämnden 15.2 (bordlades vid förra mötet) 
- landsbygdsnämnden 24.2 
- kultur- och fritidsnämnden 23.2 
- äldre rådet 2.2 

 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen övertar inte till behandling de ärenden som avgjorts på nämndernas mö-
ten. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget. 
__________ 
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Dnr: TEKN 17/2012 
 
 
64 §.     BUDGET 2012   Tekniska nämndens anhållan om budgetändring, Söderby skola 

Tekniska nämnden 15.2.2012 § 23: 
I årets investeringsbudget ingår anslag 20 000 € för inredande av slöjdsal i gårdsbyggnaden vid Sö-
derby skola. Skolans matsal fungerar idag även som slöjdsal. 
Byggnadsingenjör Daniel Lönnqvist har uppgjort detaljritningar för inredande av gårdsbyggnaden till 
slöjdsal. 
Totala byggnadsytan blir 58 m2 varav slöjdsalen utgör 36 m2. 
Byggnadstillstånd har beviljats den 7 februari. 
Projektet planeras att verkställas så att arbetet skulle påbörjas i slutet av mars och byggnadsarbeten 
klart v 24 samt utrymmena tas i bruk vid skolstarten. 
Anbud på byggnadstekniska arbeten för verkställande av projektet har inbegärts av 4 st. lokala firmor. 
Av öppningsprotokollet framgår att endast 1 anbud erhållits. 
Kan konstateras att vi på basen av anbudet inte kan verkställa projektet inom budgeterat anslag. 
När kostnader för el och vatten tillkommer betyder det att vi borde få ett tilläggsanslag på 10 000 € för 
att verkställa projektet. 
Kostnadsförslaget till grund för budgeten utgick från en enklare konstruktion enbart i trä. Hälsovårds-
myndigheterna kräver även att utrymmet förses med rinnande vatten. 
Vi har olika möjligheter att gå vidare: 

- Granska ritningarna och försöka att begära in nya anbud. 
- Anhålla om tilläggsanslag för projektet. 
- Skjuta fram projektet och anhålla om anslag på nytt nästa år. 

Bedömningen är att det inte lönar sig att begära in nya anbud. 
 
 
T.CHEF:S FÖRSLAG: 
Väljes WL-Trecon villkorligt till entreprenör. Underhandlas om möjligheter till inbesparingar i utföran-
det. Anhålles om tilläggsanslag för projektet. 
 
BESLUT: 
Förslaget godkännes. 
__________ 
 
Kst 12.3.2012: 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige 
att   kommunfullmäktige i investeringsbudgeten för Söderby skola ökar utgiftsanslaget 

med 10 000 € till 30 000 €, 
att       budgetändringen finansieras med kassamedel.  
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
__________ 
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Dnr: KST 27/2012 
 
 
65 §. BORGEN   Kronoby Energiandelslag ansökan om kommunal borgen 

Ekonomichefen: 
Kronoby Energiandelslag bildades 1999 och har sedan 2002 producerat värme till Kronoby 
kommuns fastigheter i Kronoby centrum och sedan 2003 till Kronoby kommuns fastigheter i 
Nedervetil med egen fliseldad värmecentral. Andelslaget har även levererat flis till kommu-
nens egna anläggningar vid Terjärv och Sandbacka åldringshem. Från 1999 till 2012 har 
effektbehovet i Kronoby ökat från 800 kW till över 3000 kW varför Energiandelslaget kommer 
att bygga en ny värmecentral sommaren 2012. Samtidigt byggs en ca 1 800 m lång kulvert 
som sammanbinder den gamla kulverten och nya kunder. 
 
Kronoby Energiandelslag ansöker om kommunal borgen för ett lån för finansiering av Krono-
by Fliscentral. Lånet upptas i Pohjola Bank Abp enligt följande:  

i 1 100 000 €, återbetalningstid 20 år. 
i Räntan 5 år fast ränta. Ränteindikation per 22.2.2012 2,38 %. 
i Första amorteringen 18 månader efter uttaget av krediten.  
i Lånet skulle lyftas i maj 2012. 

 
Som motsäkerhet ställer energiandelslaget intecknade pantbrev som är 1,3 gånger lånets 
belopp eller för 1 430 000 euro. Kommunen äger 44 % i andelslaget och Energiandelslaget 
hör således till kommunens ägarintressesamfund.  
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår 
att kommunfullmäktige beviljar Kronoby Energiandelslag proprieborgen för ett lån 

på 1 100 000 € som bolaget upptar i Pohjola Bank Abp enligt ovan nämnda vill-
kor för finansiering av Kronoby Fliscentral. Motsäkerheten inlämnas i form av 
pantbrev som motsvarar 1,3 gånger lånebeloppet.  

 
Ossian Wassborr anmälde jäv och deltog inte i frågans behandling. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt godkänna förslaget. 
__________ 
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Dnr: KST 36/2011 
 
 
66 §. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD  Städservice för veteraner 

Kommundirektören: 
I diskussioner med den lokala veteranorganisationen och Retroenheten inom Kokkotyö-
stftelsen har överenskommits om hur principer för hur veteranstädning i hemmet kunde utfö-
ras i samarbete och med kommunalt stöd. 
 
Principen är den att de veteraner som har anmält om intresse för städhjälp (11 st. i Kronoby 
kommundel, 5 st. i Nedervetil och 5 st. i Terjärv) ska få hjälp under en dag/månad med un-
derhållsstädning enligt Bilaga 1/66 § av 12.3.2012. 
 
Kostnaden uppskattas till ca 5 000 € för år 2012. Anslaget belastar Övriga köptjäns-
ter/Kommunstyrelsen/Social- och hälsovård.  Arbetet inleds från 1.4.2012. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen torde anslå 5 000 € för att på försök inleda underhållstädning för veteraner 
från 1.4.2012. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt omfatta förslaget. 
I avtalet intas en klausul om ömsesidig uppsägningstid på 1 månad. 
__________ 
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Dnr: KST 30/2012 
 
 
67 §. UNDERSTÖD    Fördelning av understöd 2012 

Ekonomichefen: 
Kommunstyrelsen godkände 6.2.2012 § 23 dispositionsplanen för sina uppgiftsområden. 
Under uppgiftsområdet Allmän administration, kostnadsställe Kommunstyrelsen ingår ett 
anslag om 20 000 € som övriga understöd till sammanslutningar. Från detta anslag brukar de 
allmänna understöden som inte överförts till någon annan sektor fördelas. 
Senaste år fördelade kommunstyrelsen 12 000 € till Botnia 4H, sammanlagt 5 000 € till de tre 
folkhälsoföreningarna i kommunen, 170 € till Svenska Finlands Folkting och 170 € till före-
ningen Skärgårdsrådet r.f. Som Bilaga 1/67 § av 12.3.2012 finns en sammanställning över 
ansökningar om bidrag inlämnade per 5.3.2012. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen beviljar från konto 4749 Övriga understöd till sammanslutningar 14 000 € 
till Botnia 4H och sammanlagt 6 000 € till de tre folkhälsoföreningarna i kommunen. Anslaget 
till folkhälsoföreningarna fördelas av kultur- och fritidsnämnden. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt omfatta förslaget. 
__________ 
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Dnr: KST 29/2012 
 
 
68 §.      STIPENDIER      Elin Skutnabbas rättelseyrkande angående hemortsstipendium 

Kommundirektören: 
Studerande Elin Skutnabba har anfört rättelseyrkande över ekonomichefens beslut 6.2.2012 
§ 26 med anledning av att hon inte erhållit s.k. hemortsstipendium för år 2012.  Hon konsta-
terar i yrkandet att bestämmelserna om att Kronoby kommun måste utgöra hemort inte är 
skäliga på grund av att hon som studerande i Sverige är tvingad uppge studieorten (Umeå) 
som hemort. 
Kommunstyrelsen beslöt 14.11.2011 § 263 om villkoren för erhållande av stipendium 2012. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen avslår Elin Skutnabbas rättelseyrkande som obefogat, eftersom sökanden 
inte vid årsskiftet 2011/2012 har Kronoby som hemort. Hemortsstipendiet motiveras uttryckli-
gen med att sökande skall vara skriven i Kronoby vid årsskiftet. 
 
Då kommunsekreteraren anmälde jäv skrevs protokollet av kommundirektören. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
__________ 
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Dnr: KST 22/2012 
 
 
69 §.    MILJÖFRÅGOR   Regionförvaltningsverkets anhållan om utlåtande; Kronoby Vatten     

och Avlopp Ab:s anläggande av avloppstrycksledning under Perho å 

Kommunsekreteraren: 
Regionförvaltningsverket ger kommunstyrelsen möjlighet att senast 23.3 ge utlåtande över 
Kronoby Vatten och Avlopp Ab:s ansökan om anläggande av en avloppstryckledning under 
Perho å vid Nedervetil centrum samt tillstånd att inleda arbetena. 
Kronoby Vatten och Avlopp Ab har på västra sidan av ån ett avloppsnät byggt 2009. På den 
östra sidan längs Forskantsvägen har uppförts ett flertal nya bostadshus som man önskar 
kunde anslutas till avloppsledningsnätet. Cirka 20 fastigheter kunde anslutas till ett tryckled-
ningsnät där alla fastigheter har egna mindre pumpstationer. I första skedet skulle ledningen 
under ån byggas. Den skulle bestå av en tryckledning inne i ett skyddsrör och grävas ner 
under lågvattenflöde. Den grävs ner mellan 0,5m-1m under åfårans djupaste led. Arbetet 
beräknas ta 10-14 timmar. Den steniga åbotten och korta arbetstiden torde inte påverka fis-
karnas livsmiljö. 
Skilt utlåtande begärs av miljönämnden. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen har inget att anmärka på Kronoby Vatten och Avlopp Ab:s ansökan om 
anläggande av avloppstryckledning under Perho å och inledande av arbetena. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt omfatta förslaget. 
__________ 
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Dnr: KST 28/2012 
 
 
70 §. PLANER  Ändring av våningstal i kvarter 5, Nedervetil detaljplan 

Planläggaren: 
Tony Timonen och Linda Broända anhåller om att få ändra våningstalet från 1 till 1½ för tomt 
1 i kvarter 5 i detaljplanen för Nedervetil centrum. De planerar att renovera den befintliga 
bostadsbyggnaden och då bostadsytan är bara 94 m2 så önskar de bygga en vindsvåning. 
Planeområdet framgår av Bilaga 1/70 § av 12.3.2012. 
Planläggaren samt byggnadsinspektören har granskat ärendet och anser att en dylik smärre 
ändring inte påverkar planeområdets framtida utveckling. Granntomterna har dessutom 2-
våningstal inritat i planen. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen godkänner en smärre ändring av tomt 1 i kvarter 5 i detaljplanen för Ne-
dervetil centrum, så att våningstalet höjs från 1 till 1½.  
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt omfatta förslaget. 
__________ 
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Dnr: KST 146/2011 
 
 
71 §. MOTION   Inger Backman m.fl.:s motion om marknadsföring av bostadstomter 

Kommundirektören/-sekreteraren: 
Inger Backman m.fl. inlämnade på fullmäktiges möte 10.11.2011 en motion om marknadsfö-
ring av bostadstomter. 
 
Marknadsföringen av kommunens bostadstomter är en av marknadsföringsgruppens vikti-
gaste uppgifter. Bland annat på senaste möte anslogs ¼ av budgeten, dvs. 2 500 € för 
marknadsföringen av kommunens nyaste bostadsområde Fiskarholmen. På samma möte 
diskuterades hur man kunde gå tillväga för att få nya inflyttare till kommunen. Marknadsfö-
ringsgruppen föreslog bland annat att ett vårjippo ordnas kring bostadsområdet i Messveka 
och att tomterna där under en begränsad tid kunde säljas till ett billigare pris. Föreslogs ock-
så att ett höstjippo ordnas i samband med de inledande grävningarna på Fiskarholmen. 
Begränsade budgetanslag både för marknadsföringsgruppen och för styrelsen begränsar 
annonsering i större skala.  
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige 
att  ovannämnda redogörelse delges fullmäktige som svar på motionen om marknadsfö-

ring av bostadstomter och 
att     motionen härmed är besvarad. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget. 
__________ 
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Dnr: KST 148/2011 
 
 
72 §.    MOTION         Inger Backman m.fl.:s motion om begränsning av försäljning och an-

vändning av energidrycker 

Kommundirektören/-sekreteraren: 
Inger Backman med flere inlämnade 10.11.2011 en motion om begränsning och användning 
av energidrycker. 
 
Inledningsvis kan konstateras att motionen behandlar ett dagsaktuellt problem och olika or-
ganisationer som arbetar för barn och unga har engagerat sig i frågan.  Dock har en enskild 
kommun ringa påverkningsmöjligheter i en fråga som kräver förändrade attityder.   
Kommunstyrelsen kunde med anledning av ovannämnda motion vända sig med en skrivelse 
till livsmedelsaffärerna och andra försäljningsställen om att så kallade energidrycker inte säljs 
till minderåriga inom Kronoby kommuns område. 
Skolornas rektorer har vid ett möte diskuterat frågan och konstaterat att användningen av 
energidrycker är förbjuden i skolorna inom den grundläggande utbildningen. Inte heller i 
gymnasiet upplevs frågan som något problem, energidrycker förekommer inte i samband 
med aktiviteter skolan ordnar.  
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige  
att              en skrivelse sänds till ortens livsmedelsaffärer och andra försäljningsställen med       
                  önskan om att energidrycker inte säljs och 
att              motionen härmed är besvarad.  
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt omfatta förslaget. 
Styrelsen uppmanar rektorerna att med jämna mellanrum informera eleverna om ris-
kerna med energidrycker och att frågan tas upp på föräldramöten.  
__________ 
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Dnr: KST 147/2011 
 
 
73 §.    MOTION    Inger Backman m.fl..s motion om skolornas användning som ungdomsut-

rymme 

Kommunsekreteraren: 
Inger Backman m.fl. inlämnade på fullmäktiges möte 10.11.2011 en motion om skolornas 
användning som ungdomsutrymme. 
 
Bildningschefen har i samråd med tekniska chefen i en skrivelse redogjort för bestämmelser 
och principer för användningen av kommunens fastigheter. Av redogörelsen framgår hur sko-
lor och andra fastigheter står till barnens och ungdomarnas förfogande. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige 
att   redogörelsen delges fullmäktige som svar på motionen om skolornas användning 

som ungdomsutrymme och 
att       motionen härmed är besvarad.  
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt godkänna förslaget. 
__________ 
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Dnr: KST 32/2012 
 
 
74 §. INITIATIV   Svar på Elisabeth Hagströms initiativ om köp av mark i Nedervetil  

Kommunsekreteraren: 
Kommunstyrelsen beslöt 6.2.2012 § 33 att svar på styrelsens initiativ bör ges senast på tred-
je mötet efter att de inlämnats.  
Med hänvisning till detta kan konstateras att Elisabeth Hagström 23.1.2012 § 18 inlämnade 
följande initiativ: 
Att kommunen aktivt arbetar för att inköpa mark för egnahemshusändamål i Nedervetil. 
 
Initiativet överfördes till tekniska nämnden och kommer att behandlas på aprilmötet. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen antecknar redogörelsen för kännedom. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen omfattade enhälligt förslaget. 
__________ 
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Dnr: KST 31/2012 
 
 
75 §. BOKSLUT 2011 Mellanrapport 

Ekonomichefen: 
Arbetet med bokslutet för år 2011 pågår som bäst och skall färdigställas, så att det kan före-
läggas revisorn för förhandsgranskning 19.3 och behandlas av kommunstyrelsen 26.3. En 
mellanrapport över nämndernas nettoförbrukningar i driftsekonomidelen och utfallet för resul-
taträkningen har sammanställts så långt som bokslutsarbetet färdigställts per 7.3.2012. Vissa 
poster, för vilka beloppen ännu inte är klara, saknas och dessutom kan det ännu tillkomma 
en del poster som i dagens läge är okända. 
Resultatet till dags dato uppgår till -893 500 €. Dock måste elverkets resultat beaktas, som är 
413 782 €,  vilket gör att  kommunens totala  officiella resultat  för 2011 uppskattas uppgå till 
-479 718. Driftsinkomsterna har influtit till 118,5 % och driftskostnaderna har utnyttjats till 
102,2 %, vilket resulterar i en nettoförbrukning om 100,7 % eller en överskridning om 
224 100 €. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen antecknar informationen om 2011 års bokslutsarbete för kännedom. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen omfattade enhälligt förslaget. 
__________ 
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76 §. DELGIVNINGSÄRENDEN 

Kommunsekreteraren: 
Till styrelsens kännedom meddelas om följande ärenden av delgivningsnatur: 
 
a) Avskrifter av protokoll från nedannämnda möten har tillställts styrelsen: 

- social- och hälsovårdsnämnden 22.2 
- social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion 21.2 
- miljöhälsovårdsnämnden 23.2 
- styrelsen för Mellersta Österbottens samkommun för specialsjukvård och grundservi-

ce 27.2 
- byggnadskommittén för Kronoby hälsostation 6.3 samt arbetsplatsmöte 23.2 
- landskapsstyrelsen för Mellersta Österbottens förbund 20.2 
- Kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden 13.2 
- marknadsföringsgruppen 20.2 
- Optima samkommunstyrelse 27.1 

 
b) Anhållan inlämnad till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten om att för 

projektet ”Byggande av förbindelse- och transportledningar för vattentjänster i Jakobstad, 
Pedersöre och Kronoby” intas anslag i statsbudgeten  
 

c) Samarbetsavtalet gällande Pedersöre landsbygdsnämnd undertecknat 29.2. 
 
KD:S FÖRSLAG: 

 
Kommunstyrelsen antecknar delgivningsärendena för kännedom. 
 
BESLUT: 
 
Ärendena antecknades. 
__________ 
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Dnr: KST 33/2012 
 
 
77 §. INITIATIV    Elisabeth Hagströms initiativ om mobiltelefonsystem 

Kommunsekreteraren: 
Elisabeth Hagström inlämnade på mötet följande skriftliga initiativ: 
 
”Kronoby kommun bör gå igenom telefonväxelfunktionerna och övergå till en sk ”mobiltelefonväxel” 
tillika som Karleby övergår till mobiltelefonsystem i maj 2012. Detta bör ske på samma gång som Kar-
leby moderniserar sin för att inte kommunen betalar för onödiga kostnader för linjer som inte då mera 
är i bruk. Karlebys modernisering berör bla. alla våra telefonlinjer till tandläkar- läkar- hälso- och vård-
centraler. 
 
Kronoby kommun bör tillika utreda att styrelsens möten blir sk pappersfria från och med 2013 
 
Elisabeth Hagström” 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Initiativet överförs till beredning. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen omfattade enhälligt förslaget. 
__________ 
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ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING 
 
FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING 
 
Vad förbudet grundar sig på 
 
Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 91 § 
kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet. 
 
Paragrafer: 62, 64-65, 69, 71-77. 
 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande 
enligt 89 § 1 mom. kommunallagen kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer: 63, 66-67, 70. 
 
 
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE 
 
Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse 
 
Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. 
Myndighet hos vilken rättelse yrkas är 
 
Kommunstyrelsen i Kronoby kommun 
PB 22 (Säbråvägen 2) 
68500 KRONOBY 
Paragrafer:  63, 66-67, 70. 
 
 
 
 
 
 
 
Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. 
 
Rättelseyrkandets innehåll 
 
Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall under-
tecknas av den som framställer det. 
 
 
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 parter fått del av beslutet.
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BESVÄRSANVISNING 
 
Besvärsmyndighet och besvärstid 
 
I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. 
Ändring i ett beslut med anledning av rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär 
endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av 
rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av dem som är 
part eller medlem av kommunen. 
 
Besvärsmyndighet är:                  Vasa förvaltningsdomstol 
                   PB 204 (Korsholmsesplanaden 43), 65101 VASA 
 
Kommunalbesvär, paragrafer:          68 
Besvärstid  30 dagar 
 
Förvaltningsbesvär, paragrafer 
Besvärstid  30 dagar 
 
Annan besvärsmyndighet, adress 
och postadress, paragrafer:  
Besvärstid  30 dagar, paragrafer: 
Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet. 
 
BESVÄRSSKRIFT 
I besvärsskriften skall uppges 

- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress 
- vilket beslut som överklagas 
- vilka ändringar som yrkas i beslutet 
- motiveringarna till att beslutet bör ändras 

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skrif-
ten. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, 
boningsort och postadress anges. 
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt 
bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas. 
 
Inlämnande av handlingarna 
Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Be-
svärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens 
eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan be-
svärstiden går ut. 
 
Rättegångsavgift 
Med stöd av lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters pre-
stationer (701/93) uppbärs en rättegångsavgift på 90 € av en ändringssökande i förvaltnings-
domstolen. 
 
Detaljerad anvisning för rättelseyrkande/besvärsanvisning fogas till protokollsutdra-
get. 
 
 


