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Sammanträdestid Måndagen den 5 november 2012, kl. 16.00 
 

Sammanträdesplats Kommungården 
 

Ärendets 
nummer 
 

Ärende  

 
274 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 
275 §. PROTOKOLLJUSTERING 
276 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA 
277 §. NÄMNDERS PROTOKOLL 
278 §. PLANER   Godkänna detaljplaneändring för kvarter 147, 148 och del av 
  kvarter 154, Kronoby centrum 
279 §. PLANER        Godkänna ändring av strandgeneralplanen över  
  sjöområdena vid Terjärv, flyttning av byggrätt, Nabba 
280 §. PLANER   Godkänna ändring av strandgeneralplan, flyttning av 
  byggrätt, Hästöklubben, Larsmosjön 
281 §. AVFALLSHANTERING    Jätehuolto Niemelä Oy; krav på 
   konkurrensutsättning 
282 §. FLYKTINGMOTTAGANDE    Mottagande av kvotflyktingar 2013 
283 §. MOTIONER      Liane Byggmästar m.fl.:s motion; beslutsgången gällande  
  verkställande av enkät 
284 §. KOMMUNSTYRELSEN    Utvärdering av kommundirektörsavtalet 
285 §. SKATTER  Fastställa inkomstskattegräns för år 2013 
286 §. SKATTER  Fastställa fastighetsskatteprocenter för år 2013 
287 §. BUDGET 2012     Anhållan om budgetändring för social- och 
   hälsovården i Kronoby 
288 §. BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2013-2015           Första behandlingen 
289 §. DELGIVNINGSÄRENDEN 
290 §. INITIATIV     Elisabeth Hagströms initiativ; sökfunktion för protokoll 
291 §. INITIATIV     Susanne Hongells initiativ om utvärdering av öppna möten 
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KOMMUNSTYRELSEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
5.11.2012 

 
 
Sida 
16/391 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

13.11.2012 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

 

274 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kallelse till detta sammanträde har utfärdats den 31 oktober 2012 och tillställts samtliga med-
lemmar av kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 
 
 
BESLUT: 
 
Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och kommunstyrelsen beslutför. 
__________ 
 
 
   



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
KOMMUNSTYRELSEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
5.11.2012 

 
 
Sida 
16/392 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

13.11.2012 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

 

275 §. PROTOKOLLJUSTERING 

Kommunstyrelsen utser Peter Albäck och Stefan Dahlvik till protokolljusterare. Protokollet 
justeras den 7 november 2012. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen utsåg Tapani Myllymäki och Stefan Dahlvik till protokolljusterare. 
__________ 
 
  



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
KOMMUNSTYRELSEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
5.11.2012 

 
 
Sida 
16/393 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

13.11.2012 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

 

276 §.        GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA 

Marina Furubacka påpekar att vid behandlingen av § 284 ska beslutet från förra mötet för § 
269 beaktas. 
Ordföranden föreslår att ordningsföljden ändras så att § 288, budgeten för nästa år, behand-
las efter § 277. 
Elisabeth Hagström meddelar att hon under § 290 inlämnar ett initiativ. 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt att nämnda förslag och ändringar beaktas under behand-
lingen. 
__________ 
 
  



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
KOMMUNSTYRELSEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
5.11.2012 

 
 
Sida 
16/394 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

13.11.2012 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

 

277 §. 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: 
 

- Nedervetil kommundelsnämnd 4.10 
- byggnadsnämnden 30.10 
- miljönämnden 30.10 

 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen övertar inte till behandling de ärenden som avgjorts på nämndernas mö-
ten. 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget. 
__________ 
 
  



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
KOMMUNSTYRELSEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
5.11.2012 

 
 
Sida 
16/395 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

13.11.2012 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

Dnr: KST 89/2012 
 
 
278 §.     PLANER      Godkänna detaljplaneändring för kvarter 147, 148 och del av kvarter 

154, Kronoby centrum 

Planläggaren: 
Tekniska avdelningen har gjort en ändring av detaljplanen för Jannesgränd, Kronoby cent-
rum, gällande kvarteren 147, 148 och del av kvarter 154. Kommunstyrelsen beslöt 25.6.2012 
§ 199 att påbörja ändringen. 
Det är husbyggnadsbolaget WL-Trecon som ämnar uppföra fyra parhus samt två biltak på 
det område som i gällande plan består av 7 egnahemstomter. Man har rätt att uppföra par-
hus på en tomt för egnahemshus men de önskar få en enhetlig och bra planering för området 
istället för att tvinga in byggnader på dessa små tomter. 
  
Planen har nu ändrats så att för kvarter 148 har två parhustomter inritats där man får uppföra 
två parhus per tomt. Byggnadsrätten för kvarter 148 har dock sänkts från e=0,25 till e=0,20. 
Ett smalt grönområde som gått genom området där kommunaltekniken är nedgrävd (el, tele-
fon, vatten och avlopp) har nu ritats som del av tomtområde. 
 
Planen har varit två gånger till allmänt påseende. Inga anmärkningar har gjorts emot planen.  
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår  
att  kommunfullmäktige godkänner en ändring av detaljplanen för Kronoby centrum, 

kvarteren 147, 148 och del av kvarter 154 samt tillhörande vägområde.  
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget. 
__________ 
 
  



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
KOMMUNSTYRELSEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
5.11.2012 

 
 
Sida 
16/396 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

13.11.2012 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

Dnr: KST 138/2011 
 
 
279 §.      PLANER       Godkänna ändring av strandgeneralplanen över sjöområdena vid 

Terjärv,   flyttning av byggrätt, Nabba 

Planläggaren: 
Kommunstyrelsen beslöt 28.11.2011 § 289 att påbörja en ändring av strandgeneralplanen så 
att en bostadsbyggrätt flyttas från lägenheten Ådahl RNr 102:2, vid Kaitsjön, till lägenheten 
Storstenåker RNr 14:104, vid Nabba. Sökanden, Holger och Britta Ådahl, äger båda lägen-
heterna. Tanken är att kunna bygga ett egnahemshus vid Nabba bredvid den bostadsbygg-
rätt som finns inritad i planen. 
I planen dimensioneras inga nya byggrätter. Strandgeneralplanen för Terjärv sjöarna blev 
godkänd 17.6.2011. 
Bostadsbyggrätten som flyttas från Kaitsjön finns bredvid Kaitåsvägen. Den nya ”flyttade” 
byggrätten som bildas vid Nabba är en bostadstomt. Denna tomt är strax bredvid befintliga 
bostadstomter. Byggplatsen är cirka 150 m från stranden och har ingen egen strand. I natur-
inventeringen finns heller inget speciellt sagt om stället dit man önskar flytta byggrätten och 
vid en granskning på stället av planläggaren och byggnadsinspektören konstaterades att 
området är lämpligt som byggnadsplats. 
 
Planen har varit två gånger till allmänt påseende och inga anmärkningar har inkommit. 
Sökandena Holger och Britta Ådahl står för planerings- och kungörelsekostnaderna.  
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige  
att        godkänna ändringen av strandgeneralplanen över sjöområdena vid Terjärv. 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget. 
__________ 
 
 
  



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
KOMMUNSTYRELSEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
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Sida 
16/397 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

13.11.2012 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

Dnr: KST 53/2012 
 
 
280 §.      PLANER       Godkänna ändring av strandgeneralplan, flyttning av byggrätt, Häs-

töklubben, Larsmosjön   

Planläggaren: 
Kommunstyrelsen beslöt 16.4.2012 § 120 att påbörja en ändring av strandgeneralplanen så 
att en strandbyggrätt som finns inritad på lägenheten Döragrip RNr 3:71 flyttas till lägenheten 
Döragrip Västra RNr 3:70. Byggrätten som flyttas finns på Hästöklubben, ca 1 km sydväst 
om Hästöskatan. Larsmosjöns strandgeneralplan blev fastställd 9.11.1999. När planen upp-
gjordes så var hela holmen i gemensam ägo mellan tre bröder. Två befintliga villor och två 
nya byggrätter finns inritade i planen. 
År 2001 delades holmen upp mellan bröderna och i skiftesavtalet blev sagt att Gustaf Döra-
grip skulle få de nya byggrätterna. Nu har man upptäckt att den ena av byggrätterna ändå 
hamnade på Gunnar Döragrips lägenhet men Gunnar har givit sitt medgivande att man får 
flytta denna byggrätt till Gustafs lägenhet så att viljan i skiftesavtalet uppfylls.  
I naturinventeringen finns heller inget speciellt sagt om stället dit man önskar flytta byggrät-
ten och vid en granskning på stället av planläggaren konstaterades att området är lämpligt 
som byggnadsplats. 
 
Planen har varit två gånger till allmänt påseende och inga anmärkningar har inkommit. 
Sökanden av ändringen, Gustaf Döragrip, står för planeringskostnaderna samt kungörelse-
kostnaderna.  
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige  
att        godkänna ändringen av strandgeneralplanen för Larsmosjön.  
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt godkänna förslaget. 
__________ 
 
 
  



KRONOBY KOMMUN 
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KOMMUNSTYRELSEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
5.11.2012 
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

13.11.2012 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

Dnr: KST 121/2012 
 
 
281 §. AVFALLSHANTERING   Jätehuolto Niemelä Oy; krav på konkurrensutsättning 

Tekniska chefen: 
Jätehuolto Niemälä Oy har med en skrivelse riktad till kommunstyrelsen krävt att kommunen 
konkurrensutsätter avfallstransporterna från kommunens fastigheter. 
Tömningen och transporten av avfallet från kommunens fastigheter sköts sedan lång tid av 2 
lokala entreprenörer. 
Tömningen och servicen har skett till förmånliga och skäliga taxor i jämförelse med grann-
kommuner av motsvarande storlek. 
Enligt det system som tillsvidare tillämpas inom Ekorosk området är det respektive fastig-
hetsägare som träffar avtal med en godkänd transportör. 
Enligt bokslutet 2011 har för avfallshanteringen bokförts totalt 34 694 €. 
I kostnaderna ingår fasta avgifter till Ekorosk samt behandlingsavgifter. Transportavgifternas 
andel som kan konkurrensutsättas utgör högst 15 000 € varför de inte överstiger det gällande 
tröskelvärdet för konkurrensutsättning som är 30 000 €. 
Kan konstateras att vi kunde konkurrensutsätta tömningen vid de kommunala fastigheterna.  
En uppdelning av anbudsförfrågan i 3 områden enligt de gamla kommundelarna kunde vara 
motiverat och då skulle det vara frågan om ca följande antal fastigheter/tömningsställen: 

- Kronoby 14 st. 
- Nedervetil 7 st. 
- Terjärv 8 st.  

En lämplig tidpunkt för konkurrensutsättning kunde vara på vårvintern så att eventuellt byte 
av transportör skulle ske på sommaren. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Tekniska kansliet får i uppdrag att inbegära anbud på avfallstransporterna från kommunens 
fastigheter i början av år 2013. 
 
 
Under behandlingen föreslår Elisabeth Hagström att avfallstransporterna från kommunens 
fastigheter inte konkurrensutsätts när kostnaderna är under det nationella tröskelvärdet. Ste-
fan Dahlvik understöder förslaget. Ordföranden konstaterar sedan diskussionen avslutats att 
det finns två förslag och att omröstning bör verkställas. Han föreslår att den görs med namn-
upprop så att den som stöder kommundirektörens förslag röstar ”ja” och den som stöder 
Hagströms förslag röstar ”nej”. Omröstningspropositionen godkändes. Då det avgavs 0 ja-
röster och 9 nej-röster (Myllymäki, Byggmästar, Dahlvik, Furubacka, Hagström, Hongell, 
Sandvik, Enroth, Lindgren) beslöt styrelsen omfatta Elisabeth Hagströms förslag. 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt efter omröstning enhälligt att avfallstransporterna från 
kommunens fastigheter inte konkurrensutsätts då kostnaderna är under det nationella 
tröskelvärdet. 
__________ 
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

13.11.2012 
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Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

Dnr: KST 129/2012 
 
 
282 §. FLYKTINGMOTTAGANDE   Mottagande av kvotflyktingar 2013 

Kommunsekreteraren: 
Kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden rekommenderade i augusti 2009 nej-
dens kommuner att i samarbete ta emot 50-60 kvotflyktingar årligen och uppfylla sin andel av 
det nationella beslutet om sammanlagt ca 1 000 kvotflyktingar per år. 
Samarbetet har förlöpt väl och genom beslut i fullmäktige har Kronoby kommun tagit emot 
två grupper kvotflyktingar, hösten 2010 10 burmeser och sommaren 2011 15 afghaner.  
Fullmäktige beslöt vid behandlingen av budgeten för 2012 att året blir ett mellanår och istället 
satsas på integreringen av de flyktingar som redan finns här.  
Att integreringen lyckats talar det faktum att samtliga flyktingar bor kvar i kommunen. Samar-
betet med Samkommunen Kvarnen fungerar bra, folkhögskolans internationella och positiva 
miljö stimulerar bland annat språkinlärningen. 
För samarbetet finns en gemensam flyktingkoordinator och en arbetsgrupp där dagvårdschef 
Carina Ahlström är kommunens representant.  Arbetsgruppen önskar att kommunerna tar 
beslut om fördelningen av nästa års kvot så fort som möjligt så att tidtabell mm. kan över-
enskommas med NTM-centralen. Om beslut tas i detta skede kan vår kommun vara med 
ifrån början av diskussionerna och påverka mottagandet. Flyktingarna borde komma inom 
april månad, i god tid före semestrarna. Önskvärt är att gruppen har samma nationalitet som 
tidigare grupper.  
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige 
att    Kronoby kommun förbinder sig att senast i april 2013 ta emot ca 10-15 burmesis-

ka eller afghanska kvotflyktingar.  
 
 
Under diskussionen föreslår Stefan Dahlvik att kommunen under år 2013 inte tar emot kvot-
flyktingar, vilket stöds av Tapani Myllymäki. Sedan diskussionen avslutats konstaterar ordfö-
randen att det finns två förslag och att omröstning bör verkställas. Han föreslår att omröst-
ningen sker så att den som stöder kommundirektörens förslag röstar ”ja” och den som stöder 
Dahlviks förslag röstar ”nej”. Omröstningspropositionen godkändes. Vid omröstningen av-
gavs 7 ja-röster (Byggmästar, Furubacka, Hagström, Hongell, Sandvik, Enroth, Lindgren) 
och 2 nej-röster (Myllymäki, Dahlvik), styrelsen godkände kommundirektörens förslag. 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen föreslår efter omröstning för kommunfullmäktige 
att    Kronoby kommun förbinder sig att senast i april 2013 ta emot ca 10-15 

burmesiska eller afghanska kvotflyktingar.  
__________ 
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

13.11.2012 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

Dnr: KST 116/2012 
 
 
283 §.     MOTIONER     Liane Byggmästar m.fl.:s motion; beslutsgången gällande verkstäl-

lande av enkät 

Kommunsekreteraren: 
Liane Byggmästar med flere inlämnade på kommunfullmäktiges möte 13.9.2012 en motion 
med begäran att revisionsnämnden undersöker lagligheten i beslutsgången gällande verk-
ställandet av en enkät till alla röstberättigade i Kronoby kommun. 
Kommunstyrelsen beslöt 17.9.2012 § 254 sända motionen till revisionsnämnden. 
Revisor Anders Lidman har 10.10 uppgjort ett revisions-PM till nämnden. Nämnden har 
samma dag behandlat skrivelsen och gett svar på motionen.  
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige 
att     som svar på motionen om beslutsgången gällande verkställande av enkät överförs 

revisions-PM:et  och revisionsnämndens svar till kommunfullmäktige. 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget. 
__________ 
  



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
KOMMUNSTYRELSEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
5.11.2012 

 
 
Sida 
16/401 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

13.11.2012 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

Dnr: KST 35/2012 
 
 
284 §. KOMMUNSTYRELSEN   Utvärdering av kommundirektörsavtalet 

Kommunsekreteraren/kommundirektören: 
Kommunstyrelsen beslöt 5.5.2008 § 116 ingå ett avtal med kommundirektören vilket god-
kändes 1.9.2008 § 183. 
Senaste utvärdering gjordes 16.4.2012 § 119, då fastställdes mål och tyngdpunktsområden 
för 2012. 
 
Utvecklingssamtal har hållits mellan fullmäktigeordföranden, styrelseordföranden och kom-
mundirektören den 24 oktober 2012. Då beslöts bland annat att kommundirektören presente-
rar en översikt över vilka positiva, neutrala och negativa utvecklingstrender som skett inom 
de mål som ställts för 2012 enligt Bilaga 1/284 § av 5.11.2012.  En utvärdering av hur målen 
nåtts är nödvändig för att ge analys till den uppdatering av strategin som bör göras under 
den nya fullmäktigeperioden efter att fullmäktiges strategiarbete påbörjats. Fullmäktige fast-
ställer de ekonomiska och servicemässiga målen och i kommundirektörsavtalet preciseras 
de tyngdpunktsområden som skall utgöra mätare för arbetet. 
Som Bilaga 2/284 § av 5.11.2012 presenteras styrkor och svagheter i Kronoby enligt Helsin-
gin Sanomats undersökning publicerad 28.10.2012. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen gör en utvärdering av kommundirektörsavtalet. 
 
 
Ärendet diskuterades ingående i styrelsen, vari ingick en redogörelse över frågor som be-
rörts i behandlingen av § 259 från 25.10.2012. 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen antecknade diskussionen och utvärderingen för kännedom.  
__________ 
 
  














benita.frojdo






benita.frojdo
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Dnr: KST 130/2012 
 
 
285 §. SKATTER Fastställa inkomstskattegräns för år 2013 

Ekonomichefen: 
Inkomstskattesatsen för skatteåret 2013 ska meddelas Skatteförvaltningen senast månda-
gen den 19 november 2012. Om en kommun inte har meddelat inom den utsatta tiden an-
vänds skattesatsen för år 2012 vid förskottsuppbörden 2013. Inkomstskattesatsen ska anges 
med en fjärdedels procentenhets noggrannhet. Inkomstskattesatsen i Kronoby kommun har 
för åren 1994-1997 varit 19,00 % och för åren 1998-2012 19,50 %. Då avdragen beaktas är 
kommunens effektiva skattegrad lite över 14 %. 
För år 2012 är den genomsnittliga inkomstskattesatsen för landets kommuner 19,25 % och 
för Österbotten 19,75 %. Innevarande år är den högsta skattesatsen i landet 21,75 % och 
den tillämpas av två kommuner. Den lägsta skattesatsen som tillämpas i två kommuner är 
16,25 %. Den vanligaste inkomstskattesatsen är i år 20,00 % och den tillämpas i 54 kommu-
ner.  
Budgetförslaget för år 2013 som framläggs för behandling utgår från en oförändrad skatte-
procentsats om 19,50 % år 2013. En höjning av kommunens skattesats med 0,50 procent-
enheter skulle innebära en ökning av kommunens kommunalskatt med cirka 430 000 €. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige  
att  kommunens skattesats för år 2013 fastställs till 19,50 %. 
 
 
Under diskussionen föreslår John-Erik Sandvik att skattesatsen höjs till 20,00. Förslaget 
vann inte understöd och förfaller. 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige  
att  kommunens skattesats för år 2013 fastställs till 19,50 %. 
__________ 
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Dnr: KST 131/2012 
 
 
286 §. SKATTER Fastställa fastighetsskatteprocenter för år 2013 

Ekonomichefen: 
Enligt fastighetsskattelagen (654/1992) 11 § (1266/2001) bestämmer kommunfullmäktige 
årligen på förhand storleken av kommunens fastighetsskatteprocentsatser inom de i lagen 
fastställda procentgränserna samtidigt som fullmäktige fastställer inkomstskattesatsen för 
finansåret. Fastighetsskatteprocentsatserna bestäms med en hundradels procents nog-
grannhet. Fastighetsskattesatserna för skatteåret 2013 ska meddelas Skatteförvaltningen 
senast måndagen den 19 november 2012. 
Från år 2010 höjdes minimi- och maximigränserna för fastighetsskatteprocentsatserna. 
Gränserna för fastighetsskatterna 2013 är följande:  
 
Kommunfullmäktige bestämmer (11, 12 och 12 b § i fastighetsskattelagen) 
-  allmän fastighetsskattesats 0,60 – 1,35 
-  skatteprocentsats för stadigvarande bostadsbyggnad 0,32 – 0,75 
-  i de kommuner som nämns i 12 b § fastighetsskattelagen är nedre gränsen för obe-

byggda byggplatser den allmänna skatteprocenten som bestäms av kommunfullmäktige 
+ 1,00. Procenten kan dock vara högst 3,00 procent. 

 
Kommunfullmäktige kan bestämma (12 a, 13, 13 a och 14 § i fastighetsskattelagen) 
-  skattesatsen för obebyggda byggplatser är 1,00 – 3,00 
-  skatteprocentsatsen för övriga bostadsbyggnader än stadigvarande bostäder kan be-

stämmas så att den inom procentgränserna på 0,60 – 1,35 kan vara högst 0,60 procent-
enheter högre än den procentsats som tillämpas på byggnader som används i huvudsak 
för stadigvarande bostadsbruk 

-  fastighetsskatteprocenten för allmännyttiga samfund är 0,00 – 1,35 
-  skatteprocentsatsen för kraftverk 0,60 - 2,85 
 
År 1993 togs fastighetsskatten i bruk. I Kronoby infördes från år 2003 skatt för obebyggda 
byggplatser om 1,00 procent. År 2006 höjdes första gången i Kronoby kommun den allmän-
na fastighetsskattesatsen samt skatten för andra bostadsbyggnader än stadigvarande bo-
städer. Från år 2006 ändrades även lagen om fastighetsskatt för vatten- och vindkraftverk då 
gränsen höjdes från 1,40 procent till 2,50 procent ifall kraftverkets märkeffekt var lägst 10 
megavoltampere. För kraftverk under nämnda märkeffekt tillämpas den allmänna fastighets-
skatteprocenten. För vattenkraftverk som finns i vår kommun var megavoltampere 7,5, varför 
debiteringen för vattenkraftverkets del är enligt den allmänna fastighetsskatteprocenten. År 
2011 erhöll kommunen 1 047 630 € i fastighetsskatt och för år 2012 är det debiterade belop-
pet 
1 092 969 €. År 2012 är fastighetsskatteprocenterna i Kronoby kommun fastställda till följan-
de, inom parentes medeltalet i landet: 
 
-  allmän fastighetsskattesats 0,75 (0,90) 
-  skatteprocentsatsen för stadigvarande bostadsbyggnad 0,45 (0,40) 
-  skatteprocentsatsen för övriga bostadsbyggnader än stadigvarande bostäder 1,05 (1,00) 
-  skatteprocentsatsen för obebyggda byggplatser 1,50 
-  skatteprocentsatsen för allmännyttiga samfund 0,00 
-  skatteprocentsatsen för kraftverk 2,50 
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Ramen och budgetförslaget för år 2013 vad gäller fastighetsskatten i vår kommun utgår ifrån 
att procentsatserna är oförändrade. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår 
att  kommunfullmäktige fastställer fastighetsskattesatserna för år 2013 på samma 

nivå som för år 2012 enligt följande: 
 
 - allmän fastighetsskattesats 0,75 
 - skatteprocentsatsen för stadigvarande bostadsbyggnad 0,45 
 - skatteprocentsatsen för övriga bostadsbyggnader än stadigvarande bostäder 

1,05 
 - skatteprocentsatsen för obebyggda byggplatser 1,50 
 - skatteprocentsatsen för allmännyttiga samfund 0,00 
 - skatteprocentsatsen för kraftverk 2,50. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt godkänna förslaget. 
__________ 
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Dnr: KST 119/2012 
 
 
287 §.    BUDGET 2012    Anhållan om budgetändring för social- och hälsovården i Kronoby 

Ekonomichefen: 
Enligt den prognos för användningen av anslag för år 2012 som social- och hälsovårds-
nämnden uppgjort överskrids användningen av anslaget för år 2012 netto med 650 000 €, 
vilket framgår av social- och hälsovårdsnämndens svenska sektions protokoll 25.9.2012 § 
98. 
Budgeten för specialsjukvården för år 2012 är mindre än bokslutet för år 2011. När utgifterna 
ändå stiger med över 5 %, så överskrids budgeten med 570 000 euro enligt prognosen från 
Karleby stad. Övriga överskridningar är utgifterna för ekonomiskt stöd till handikappade (per-
sonliga hjälpare och färdtjänst) samt köptjänster för handikappades boendeservice. Utgifter-
na stiger bland annat på grund av Kårkullas avgiftshöjningar. Äldreomsorgens utgifter stiger 
under slutet av året på grund av ibruktagandet av nya serviceplatser. Inom primärhälsovår-
den överskrids ersättningarna för köptjänster för mottagningsverksamheten, men den 
överskridningen jämnas dock ut av den öppna vårdens övriga utgifter.   
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige  
att  en tilläggsbudget på 650 000 € beviljas för social- och hälsovården med huvud-

saklig motivering att utgående från en prognos för användningen av special-
sjukvården anslaget till denna del varit underbudgeterat. 

 
Under diskussionen föreslår Elisabeth Hagström att i beslutet tilläggs att Karleby stad upp-
manas gå igenom kostnaderna för barnskyddet inför nästa avtalsperiod så att det motsvarar 
medeltalet för landsortskommunerna inom vår region, vilket omfattades av styrelsen. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige  
att  en tilläggsbudget på 650 000 € beviljas för social- och hälsovården med 

huvudsaklig motivering att utgående från en prognos för användningen av 
specialsjukvården anslaget till denna del varit underbudgeterat och 

att               Karleby stad uppmanas gå igenom kostnaderna för barnskyddet inför 
nästa avtalsperiod så att det motsvarar medeltalet för landsortskommu-
nerna inom vår region. 

__________ 
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Dnr: KST 132/2012 
 
 
288 §. BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2013-2015  Första behandlingen 

Ekonomichefen: 
Kommunfullmäktige godkände 14.6.2012 § 43 ramarna för driftsbudgeten 2013. Vid jämfö-
relse med nettoutgifterna i dispositionsplanen för år 2012, är det belopp som godkänts i ra-
marna 1 549 500 € högre eller en ökning med 4,32 %. Vid jämförelse med innevarande års 
dispositionsplan innehöll ramen en förhöjning av löner med 2,5 % och även för driftens pla-
neår 2014-2015 beslöts att en förhöjning på 2,5 % räknas mellan åren. 
Kommunstyrelsen godkände 25.6.2012 § 191 direktiv och beräkningsgrunder inför nämnder-
nas budgetarbete samt att inlämningstiden för budget- och ekonomiplanshandlingarna samt 
bilagorna var senast 21.9.2012. 
Nämndernas förslag har sammanställts och de äskade nettoanslagen för driften år 2013 
uppgår till 37 798 917 € eller 372 417 € mera än den nettoram fullmäktige givit för driftsbud-
geten. I det förslag som framläggs för driften år 2013 har nettoutgifterna ökats med 111 817 
€ från ramen till 37 538 317 € eller 4,63 % högre än innevarande års ordinarie nettobudget. 
I förslaget till resultaträkning har skatterna ökats med totalt 410 000 € från ramen. Budgetför-
slaget liksom ramen utgår från att skattesatserna för kommunal- och fastighetsskatten bibe-
hålls på samma nivå som för innevarande år. 
Enligt förslaget till resultaträkning uppgår 2013 års resultat till -1 193 617 € mot -1 519 800 € 
i ramen. 
De statsandelsberäkningar som ligger till grund för budgetförslaget har gjorts enligt de pro-
gnoser som finns till hands. 
Sammanställning över nämndernas äskanden om anslag i investeringsbudgeten för år 2013 
och 2014 överstiger nettobeloppen i godkända ekonomiplanen för samma år. Till största de-
len beror detta på ordnandet av dagvårdsutrymmen vid Biskops kvarn samt ökade beräkna-
de kostnader för saneringen av Sandbacka vårdcenter.  
Enligt förslaget till finansieringsdel skulle nya långfristiga lån i kommunen år 2013 uppgå till 
4 702 917 € mot 3 690 190 € i planen. 
Förslag till belopp för planeåren i resultaträknings- och finansieringsdelarna saknas ännu och 
framläggs vid andra läsningen. För driftens planeår finns belopp enligt nämndernas äskan-
den. 
Kommundirektörens förslag för driftens planeår framläggs också först vid andra läsningen, 
eftersom styrelsens förslag 2013 kommer att ligga som grund för beräkningen av planeårens 
belopp. 
Ledningsgruppen har informerats om nämndernas äskanden och kommundirektörens förslag 
samt om kommunens ekonomiska utgångsläge. 
Till föredragningslistan bifogas behövligt material kring budgetförslaget.  
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen inleder behandlingen av budgeten för år 2013 gällande alla budgetdelarna 
samt ekonomiplanen 2014-2015 för investeringsdelen. I förslaget framkommer nämndernas 
äskanden om anslag samt förslag till anslag. Ekonomiplanen 2014-2015 för driftshushåll-
ningen, resultaträkningen och finansieringsdelen samt Elverkets budgetförslag och ekonomi-
plan behandlas i andra läsningen. 
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Behandlingen inleddes med att kommundirektören redogjorde för budgetarbetet och huvud-
linjerna i föreliggande förslag. Han konstaterade att ramarna är stränga och kostnaderna bör 
anpassas till rådande ekonomiska läge. Han karakteriserade budgetförslaget som realistsikt 
liksom de uppsatta målen. Budgetarbetet har gått smidigt.  
Bildningschefen, tekniska chefen och personalsekreteraren delgav därefter styrelsen sina 
synpunkter på budgeten. 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt att vid första behandlingen genomgås budgetåret 2013 för 
driftsekonomidelen och texterna under Målsättning och tyngdpunktsområden och 
Målsättningar för budgetåret 2013 samt resultaträkningen för budgetåret.   
 
 
 
DRIFTSEKONOMIDELEN 
 
 
C 10 CENTRALVALNÄMNDEN  

Då inga ordinarie val förrättas under 2013 fanns inget att behandla 
 
C 15 REVISIONSNÄMNDEN 
                     Texten och nettoanslaget om 14 169 € godkändes enhälligt. 
 
C 20 KOMMUNSTYRELSEN 
                     Allmän administration och näringsliv 

Målsättningarna för budgetåret 2013 under Allmän administration och näringsliv 
kompletteras med meningen: Näringslivsdelegationen ska utarbeta en närings-
politisk strategi.  
Under diskussionen om anslagets storlek föreslår John-Erik Sandvik att det 
minskas med 90 000 € så att Näringslivscentralen Concordias stöd sänks med 
samma belopp till 20 000 €. Förslaget stöds av Elisabeth Hagström. Sedan dis-
kussionen till denna del avslutats konstaterar ordföranden att det finns två för-
slag och att omröstning bör verkställas. Han föreslår att den görs med namn-
upprop så att den som stöder kommundirektörens förslag röstar ”ja” och den 
som stöder Sandviks förslag röstar ”nej”, vilket godkändes. Då vid omröstningen 
avgavs 5 ja-röster (Byggmästar, Dahlvik, Hongell, Enroth, Lindgren), 3 nej-
röster (Myllymäki, Hagström, Sandvik) och en nedlagd (Furubacka) besluter sty-
relsen enligt kommundirektörens förslag. 

                     Flyktingmottagning 
 Beslöts att personalresursen under Flyktingmottagning för flyktinghandledare 
ökas till 1,0  för budgetåret. 

                     Social- och hälsovård 
Under Social- och hälsovårdens målsättningar 2013 intas att en strategiplan 
över ordnandet av social- och hälsovårdstjänster bör göras. Detta har sin grund 
i värdkommunavtalet p. 3.2.  

                     Landsbygd 
Målsättningar och tyngdpunktsområden under Landsbygd kompletteras så att 
det framgår att de fastställs av Pedersörenejdens landsbygdsnämnd. 
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Kommunstyrelsen godkände efter ovan nämnda omröstning nettoanslaget för 
kommunstyrelsen till 23 131 041 €. Påpekades att nyckeltalet invånare bör 
granskas och läget 2011 vara det verkliga antalet invånare om 6 681.  

 
C 40 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Kultur 
                Idrott 
 Ungdom 
 Nykterhet 

Kommunstyrelsen beslöt att till texten under Målsättning och tyngdpunktsområ-
den intas samma skrivning som i årets budget om ordnande av aktiviteter som 
tillgodoser båda språkgrupperna. Till övriga delar godkändes föreslagna texter. 
Nettoanslaget om 366 100 € godkändes enligt förslaget. 

 
C 50  BILDNINGSNÄMNDEN 
                     Administration 
                      Dagvård och förskola 
 Grundläggande utbildning 

Elisabeth Hagström föreslog att målsättningarna för budgetåret 2013 bör 
kompletteras med en sats om att Djupsjöbacka skolas framtid bör diskuteras. 
Förslaget fick inget understöd och förföll.  

 Gymnasium 
                Bibliotek  
 Medborgarinstitut 
                      Folkhögskola 
                     Specialanslag för undervisning 
                     Texterna godkändes enligt förslaget, liksom nettoanslaget om 12 457 362 €. 
 
C 60 MILJÖNÄMNDEN 
 Miljövård 
 Miljö- och hälsoskydd 
 Texterna och nettoanslaget om 312 208 € godkändes enhälligt. 
 
C 65 BYGGNADSNÄMNDEN 

Texten och nettoanslaget om 77 200 € godkändes enhälligt enligt kommundi-
rektörens förslag. 
 

C 70 TEKNISKA NÄMNDEN 
 

                 Administration 
 Byggnader 
                      Trafikleder 
                      Övriga allmänna områden 
                      Vatten- och värmeförsörjning 
 Maskincentralen 
 Brand- och räddningsväsendet 
                     Texterna och nettoanslaget om 617 285 € godkändes enhälligt. 
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Kommunstyrelsen konstaterade att härmed var första genomgången av driftsekonomidelen 
för budgetåret 2013 avklarad.  Inga ändringar hade gjorts beträffande anslagen. 
 
 
RESULTATRÄKNING 
 
Under behandlingen av resultaträkningen för 2013 beslöts följande:  
 
Skatteinkomster 
Statsandelar 
Ränteinkomster 
Övriga finansiella inkomster 
Godkändes enhälligt enligt förslagen. 
 
Elverkets avkastning  
På basen av fullmäktiges beslut 16.6.2011 § 38 uppgår avkastningskravet till 190 000 €, vil-
ket även införts i förslaget. 
 
Vattenbolagens avkastning 
Ränteutgifter 
Övriga finansiella utgifter 
Godkändes enhälligt. 
 
Årsbidrag 
Uppgår enligt förslaget till – 393 617 €. 
 
Avskrivningar enligt plan 
Godkändes enligt förslaget. 
 
Sedan behandlingen för denna del avslutats konstaterades att räkenskapsperiodens resultat 
för 2013 uppgår till minus 1 193 617  €. 
 
Investeringsdelen och finansieringsdelen behandlas vid andra läsningen den 19 november.   
______________  
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289 §. DELGIVNINGSÄRENDEN 

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

- Optima samkommunstyrelse 19.9 
- Österbottens avfallsnämnd 20.9 
- social- och hälsovårdsnämnden 10.10 
- social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion 23.10 
- arbetsplatsmöte vid tillbyggnad och sanering av Kronoby hälsostation  
- understödsföreningens för Chydenius-Institutets årsmöte 25.9 
- räddningsnämnden 25.9 
- samkommunstämma för affärsverket för Norra Finlands laboratoriecentral 13.9 
- styrelsen för mellersta Österbottens samkommun för specialsjukvård och grundser-

vice 29.10 
- arbetsplatsmöte vid grundförbättringen av Nedervetil idrottsplan 22.10 
- marknadsföringsgruppen 23.10 

 
b) Närings-, trafik- och miljöcentralens sysselsättningsöversikt september 2012; samman-

lagt 123 personer eller 3,9 % av arbetskraften utan arbete, av dessa var 16 under 25 år 
och 54 över 50 år, 25 hade varit utan arbete över ett år, 26 var placerade med olika åt-
gärder och 10 arbetsplatser var lediga.  I förhållande till september 2011 har de arbets-
lösa minskat med 12 personer. I Jakobstadsregionen var arbetslöshetsprocenten 5,1 
och i hela landet 8,9. 

 
c) Statistikcentralens befolkningsändringar september 2012; befolkningen minskade under 

september månad med 2 personer då 6 är födda, 6 avlidit, 16 flyttat hit från andra kom-
muner och 16 bort, 2 flyttat hit från utlandet och 4 flyttat utomlands.  Under januari-
september har befolkningen minskat med 20 personer då 47 är födda, 55 avlidit, 164 
flyttat hit och 176 bort.   

 
d) Optionen i hyresavtalet med Lars Koski Ab gällande verksamhet vid Seljes Semesterby 

utnyttjad så att avtalet förlängts med ett år till 31.12.2013  
 

e) Regionförvaltningsverket har gett kommunen möjlighet att inom oktober ge nytt utlåtan-
de över Rönnqvist Greger Ab:s ansökan om utvidgning av pälsdjursfarmning, tidigare 
behandlat i kst 31.10.2011. (Djurantalet ändrat till högsta tillåtna, miljönämnden behand-
lat frågan 30.10) 

 
f) Kungörelsen över invalda fullmäktigeledamöter och -ersättare för mandatperioden 

2013-2016, delges fullmäktige 
 

KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen antecknar delgivningsärendena för kännedom. 
 
BESLUT: 
 
Ärendena antecknades. 
__________  



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
KOMMUNSTYRELSEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
5.11.2012 

 
 
Sida 
16/411 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

13.11.2012 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

Dnr: KST 133/2012 
 
 
290 §. INITIATIV    Elisabeth Hagströms initiativ; sökfunktion för protokoll 

Kommunsekreteraren: 
Elisabeth Hagström inlämnade på mötet följande skriftliga initiativ om protokollsida på hem-
sidan: 
”Kronoby bör göra en överskådlig protokollsida på hemsidan där det finns en sammanställning över 
senaste föredragningslista/protokoll. 
Protokollsidan bör utvecklas så sökordsfunktion så sökning söker genom ett bestämt antal protokoll.” 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Initiativet bereds på allmänna avdelningen. 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen omfattade enhälligt förslaget. 
__________ 
 
 
  



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
KOMMUNSTYRELSEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
5.11.2012 

 
 
Sida 
16/412 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

13.11.2012 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

Dnr: KST 134/2012 
 
 
291 §. INITIATIV    Susanne Hongells initiativ om utvärdering av öppna möten 

Kommunsekreteraren: 
Susanne Hongell initierade frågan om utvärdering av öppna styrelsemöten med tanke på ny 
mandatperiod. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Initiativet bereds på allmänna avdelningen. 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen omfattade enhälligt förslaget.  
__________ 
 
 
 
 
 
  



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
KOMMUNSTYRELSEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
5.11.2012 

 
 
Sida 
16/413 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

13.11.2012 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

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: 276, 278-280, 282-291. 
 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande 
enligt 89 § 1 mom. kommunallagen kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer:   277, 281 
 
 
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: 277, 281 
 
 
 
 
 
 
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.



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
KOMMUNSTYRELSEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
5.11.2012 

 
 
Sida 
16/414 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

13.11.2012 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

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 
                   Fax: 02956 42 760, e-post: vaasa.hao@oikeus.fi  
Kommunalbesvär, paragrafer 
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 senast den dag då besvärstiden 
utgår före tjänstetidens utgång. Besvärshandlingarna 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 besvärstiden 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. 
 
 

mailto:vaasa.hao@oikeus.fi

