
 KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
18.11.2013 

Nr 
18/2013 
Sida 
18/390 

 
 
Sammanträdestid 
 

  
Måndagen den 18 november 2013, kl. 16.00 – 20.15 

Sammanträdesplats 
 
 

 Kommungården 

Beslutande:  
 

 

 
 
Storbacka, Bernt 
Byggmästar, Liane  
Dalvik, Sixten 
Dahlbacka, Mikaela 
Filppula, Seppo 
Hagström, Elisabeth 
Hongell, Susanne, fr. kl. 16.25 
Riippa, Bertel 
Skullbacka, Bengt-Johan 
 

 
 

 

Ersättare: 
 
Sandström, Hans 
Hästö, Jan-Erik 
Forsander, Tuula  
Furubacka, Marina 
Öst, Harry, fr. kl. 17.05 
Myllymäki, Tapani 
Backman, Inger 
Saarukka, Karin 
Svartsjö, Peter 
 
 

Övriga närvarande:  

 

 
Lindgren, Hans-Erik 
Högnabba, Stefan 
Strandvall, Göran 
Djupsjöbacka, Michael 
Stolpe-Fagernäs, Carola 
Torrkulla, Tage, t.o.m. kl. 20.05 
 
 
 
 
 

 
kfge:s ordförande 
kfge:s I vice ordförande 
kfge:s II vice ordförande 
kommundirektör 
tf ekonomichef 
teknisk chef 

Paragrafer: 284 - 295 §. 
 

Underskrifter: Ordförande: 

 
 
 
Bernt Storbacka 

Protokollförare: 

 
 
 
Carola Stolpe-Fagernäs 

Protokolljustering 
plats och tid: 

Kronoby, den 20 november 2013 

 
 
 
Sixten Dalvik 

 

 
 
 
Mikaela Dahlbacka 

Protokollet framlagt 
till påseende, 
plats och tid: 
 
Intygar, underskrift, 
tjänsteställning 

Kronoby, den 26 november 2013 

 
 
 
Carola Stolpe-Fagernäs, tf ekonomichef 

 



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
KOMMUNSTYRELSEN 

KALLELSESIDA 
 
Utfärdat 
13.11.2013 

 
 
Sida 
18/391 

 

Protokollet framlagt till påseende, tid och plats 
Tisdagen den 26 november 2013 
Kommungården  
Ordförande 
 
 
Bernt Storbacka 
Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser, intygar: 
 
 
Carola Stolpe-Fagernäs, tf ekonomichef 
 

Sammanträdestid Måndagen den 18 november 2013, kl. 16.00 
 

Sammanträdesplats Kommungården 
 

Ärendets 
nummer 
 

Ärende  

 
284 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 
285 §. PROTOKOLLJUSTERARE 
286 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 
287 §. NÄMNDERS PROTOKOLL 
288 §. KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL 
289 §. FASTIGHETER   Köp av tomt vid Torpvägen, Kronoby centrum 
290 §. PLANER   Förslag till detaljplan över Västeråkern och  
  Långhagen, Kronoby 
291 §. SAMKOMMUNER     Samkommunen Optimas beslut om flyttning av  
  artesanutbildning; besvär 
292 §. BUDGET 2014   Stipendium åt studerande 
293 §. BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2015-2016        Andra behandlingen 
294 §. DELGIVNINGSÄRENDEN 
295 §. ÖVRIGA ÄRENDEN 
 
 



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
KOMMUNSTYRELSEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
18.11.2013 

 
 
Sida 
18/392 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

26.11.2013 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

 

284 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kallelse till detta sammanträde har utfärdats den 13 november 2013 och tillställts samtliga 
medlemmar av kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 
 
BESLUT: 
 
Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och kommunstyrelsen beslutför. 
_______________ 
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285 §. PROTOKOLLJUSTERARE 

Kommunstyrelsen utser Sixten Dalvik och Mikaela Dahlbacka att justera protokollet. Proto-
kollet justeras den 20 november 2013. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen utsåg Sixten Dalvik och Mikaela Dahlbacka till protokolljusterare. 
_______________ 
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286 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 

BESLUT: 
 
Föredragningslistan godkändes i uppgjord form. 
_______________
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287 §. NÄMNDERS PROTOKOLL 

Kanslisekreteraren: 
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 möte har tillställts kommunstyrelsen: 
 
 - byggnadsnämnden 29.10.2013 
 - svenska skolsektionen 31.10.2013 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen övertar inte till behandling de ärenden som avgjorts på nämndernas mö-
ten. 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen omfattade enhälligt förslaget. 
_______________ 
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288 §. KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL 

Kanslisekreteraren: 
Kommunfullmäktiges möte hölls 14.11.2013. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen konstaterar att besluten tillkom i laga ordning och kan verkställas enligt 
följande: 
 
 
a)  BUDGET 2013     Anhållan om tilläggsanslag 2013 för social- och  hälsovården 
 - meddelas social- och hälsovårdsnämnden 
 
b) FÖRVALTNING    Anmälan till finansministeriet om utredningsområde i  
   anslutning till kommunstrukturreformen 
 - meddelas finansministeriet elektroniskt senast 30.11.2013.  
 Delges även Kommunförbundet 
 
c) TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR    Val av kommunsekreterare 
 - meddelas den valda och övriga sökande.  
 Med den valda överenskommes om tidpunkt för tillträde och andra praktiska  
 frågor. 
 
d) SKATTER      Fastställa inkomstskattegräns för år 2014 

 - meddelas skatteförvaltningen elektroniskt senast 18.11.  
Delges även Kommunförbundet 

 
e) SKATTER      Fastställa fastighetsskatteprocent för år 2014 

 - meddelas skatteförvaltningen elektroniskt senast 18.11.  
Delges även Kommunförbundet 

 
f) DELGIVNINGSÄRENDEN 
 På mötet inlämnades tre motioner: 
 
 1) Peter Albäck med fleres motion om finskspråkiga introduktionsklasser 
 -överförs till bildningskansliet för beredning 
  
 2) Peter Albäck med fleres motion om att utreda beslutet av direktionen för   
 Kronoby Elverk att delta i Fennovoimas planerade kärnkraftverk i Pyhäjoki 
 - överförs till Elverket för beredning  
 

 3) Peter Albäck med fleres motion om att utreda hur Optimas och Keskipoh-
janmaan koulutusyhtymäs samkommuner ställer sig till att den nedläggningsho-
tade artesanutbildningen i Terjärv skulle omändras till en tvåspråkig eller inter-
nationell utbildningslinje 
- överförs till centralkansliet för beredning 

 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget.  
_______________ 
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Dnr: KST 127/2013 
 
 
289 §. FASTIGHETER  Köp av tomt vid Torpvägen, Kronoby centrum. 

Planläggaren: 
Kommunfullmäktige köpte 13.6.2013 § 75 ett grönområde på ca 1,11 ha av Bodil Wikman vid 
Storåvägen för 2 500 euro. Inget köpebrev har ännu uppgjorts över detta område. Hon bju-
der nu även ut ett tomtområde utmed Torpvägen på ca 1 050 m2. Detta tomtområde gränsar 
till grönområdet som kommunen köpte. Priset är 2 000 euro för detta tomtområde.  
Då grönområdet och detta tomtområde tillsammans bildar ett skilt skifte så får kommunen en 
lägre styckningsavgift med ca 300 euro.  
Tomten är inte så stor men läget är bra och en mindre bostad passar bra in på tomten. Priset 
är inte heller högt då man beaktar den lägre styckningskostnaden. 
Det är enligt instruktionerna kommunstyrelsen som beslutar om köp av tomtområden på de-
taljplanerade områden. 
Området framgår av Bilaga 1/289 § av 18.11.2013. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen köper ett ca 1 050 m2 stort outbrutet tomtområde av lägenheten Wikman I 
RNr 13:162 i Överbråtö by för ett pris av 2 000 euro. Säljare: Bodil Wikman.  
Kommunen står för alla kostnader gällande köpebrevet, lagfarten och styckningen. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget. 
_______________ 
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Dnr: KST 142/2012 
 
 
290 §. PLANER  Förslag till detaljplan över Västeråkern och Långhagen, Kronoby 

Planläggaren: 
Kommunstyrelsen godkände 17.12.2012 § 329 uppgörande av detaljplan på del av lägenhe-
ten Ståhl RNr 14:21 i Påras by. Vidare godkände kommunstyrelsen 9.9.2013 § 223 förslaget 
till markanvändningsavtal för ovannämnda lägenhet. 
 
Detaljplanen som uppgjorts över Västeråkern och Långhagen i Kronoby är nu färdig att sät-
tas till offentligt påseende i minst 30 dagar. Under tiden 17.4 - 3.5.2013 var ett planeutkast till 
påseende och utlåtanden begärdes av nämnder och myndigheter. 
Inga anmärkningar från myndigheter kom in. Österbottens förbund påpekade dock att det 
inte framgår i planebeskrivningen hur man korsar järnvägsövergången till Kronoby centrum. 
Här har textdelen kompletterats med att två underfarter finns samt trottoar under den ena 
underfarten. 
Miljönämnden anser att en buffertzon behövs mellan bostadstomter och M-områden, (jord-
bruksområden). Nämndens påpekande har tagits i beaktande så att byggnadsytorna flyttats 
för alla tomter som gränsar mot M-områden och det har ritats in en planteringszon mot M-
området. För tomt 1 i kv 257 har man ritat in ett grönområde till stenmuren/skogspartiet bak-
om tomten. 
En muntlig anmärkning inkom där det påpekades att på området förekommer aktiv jord-
bruksverksamhet och att det inte passar sig att ha tomter så nära jordbruksmarkerna. 
 
Planen bifogas som Bilaga 1/290 § av 18.11.2013. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att sätta detaljplaneförslaget för Västeråkern samt Långhagen till 
offentligt påseende i minst 30 dagar. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget. 
_______________ 
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Dnr: KST 159/2013 
 
 
291 §.     SAMKOMMUNER    Samkommunen Optimas beslut om flyttning av artesanutbild-

ning; besvär 

Kommundirektören: 
Optima samkommunstyrelse har i § 139/2013 förkastat Kronoby kommuns rättelseyrkande 
över styrelsens beslut § 120/2013 om flyttning av artesanutbildningen från Terjärv i Kronoby 
kommun till campusområdet i Jakobstad. 
 
Kronoby kommun anser inte att styrelsen i sitt förkastande av rättelseyrkandet redogjort i 
tillräcklig utsträckning för hur; 

- styrelsen har erbjudit ägarkommunerna möjligheter att framlägga förslag till utveck-
lande av samkommunens verksamhet enligt grundavtalet p.3.3 

- styrelsen  i strid mot grundavtalet p. 1.4  kan upphöra med verksamhet på verksam-
hetsort som finns angiven i grundavtalet utan att höra ägarkommunerna   

- kostnadseffekterna av att flytta verksamheten från befintliga och ändamålsenliga ut-
rymmen som är en viktig del av samkommunens  dvs. ägarkommunernas egen-
domsmassa påverkar samkommunens totalekonomi det vill säga om verksamheten 
upphör bör fastigheten avskrivas till fullt bokföringsvärde 

 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kronoby kommun anför besvär över samkommunen Optimas styrelses beslut att flytta arte-
sanutbildningen från Terjärv till Jakobstad § 120/2013 och yrkar på att; 

-   beslutet tillkommit i oriktig ordning i strid mot samkommunens grundavtal, 
-   beslutet strider mot de överlåtelsehandlingar som uppgjorts i samband med att upp-

rätthållaransvaret  påfördes samkommunen  vilket ägarkommunerna  accepterat och 
därför upptagit i grundavtalet i form av  att lokaliseringsorten nämns,  

-   de totalekonomiska effekterna av att upphöra med verksamheten i fastigheterna  i 
Terjärv inte har presenterats för ägarkommunerna där bland annat ett värde på fas-
tigheterna borde ingå och konkreta planer på hur dessa skall avyttras vilket  i sig för-
utsätter ägarkommunernas godkännande. 

 
  
 Styrelsen delgavs en skrivelse som inlämnats av Optima samkommun till kommunstyrelsens 

ordförande. 
 

 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget och tillägger en yrkan på att förvalt-
ningsdomstolen omedelbart fattar beslut om verkställighetsförbud. 
_______________ 
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Dnr: KST 190/2013 
 
 
292 §. BUDGET 2014  Stipendium åt studerande 

Tf ekonomichefen: 
I år har stipendier för studerande på universitet, högskola eller yrkeshögskola utbetalats åt 
113 studeranden. År 2012 utbetalades stipendier till 116 studeranden och år 2011 till 115 
studeranden. Kriterierna för att få stipendium är att den sökande bör vara närvaroanmäld 
vårterminen 2014 vid ett universitet, en högskola eller en yrkeshögskola och inte fått stipen-
diet fyra gånger tidigare. 
Den studerande bör vara mantalsskriven i kommunen vid årsskiftet. 
Ekonomichefen beviljar och ansvarar för stipendierna. Information ges via pressen och införs 
på kommunens hemsida efter att kommunstyrelsen fastställt reglerna. Ansökningsblanket-
terna finns både i pappers- och elektronisk form. 
Då kommunstyrelsens dispositionsplan för år 2014 fastställs bör anslag för ändamålet tas i 
beaktande till ett belopp på 20 000 €. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen godkänner att ett stipendium om 150 € år 2014 beviljas studeranden enligt 
de tidigare kriterierna under förutsättning att de under tiden 2.1.2014–31.5.2014 inlämnar en 
ansökan åtföljd av intyg från ett universitet, en högskola eller en yrkeshögskola över närva-
roanmälan vårterminen 2014. Kronoby kommun bör vara studerandes hemkommun vid års-
skiftet. Sökanden bör inte ha fått stipendiet mera än fyra gånger tidigare. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt godkänna förslaget. 
_______________ 
 
 



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
KOMMUNSTYRELSEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
18.11.2013 

 
 
Sida 
18/401 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

26.11.2013 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

Dnr: KST 177/2013 
 
 
293 §. BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2015-2016  Andra behandlingen 

Tf ekonomichefen: 
I första behandlingen av budgetförslaget för år 2014 godkände kommunstyrelsen kommundi-
rektörens förslag i driftsekonomidelen till alla delar med undantag av social- och hälsovårds-
nämnden där Karleby Stads beslut saknas. Nettoutgiftsanslag stannar på -37 992 387 €, 
vilket är en ökning med 1,21 % jämfört med innevarande års ordinarie budget. Även i övrigt 
godkändes resultaträkningen enligt kommundirektörens förslag. Behandlingen av invester-
ingarna och finansieringsdelen bordlades till andra läsningen. Inför andra läsningen har för-
slag till ekonomiplan för åren 2015 – 2016 färdigställts. Som utgångspunkt för planeårens 
beräkningar gällande driftsekonomidelen, ligger de belopp kommunstyrelsen godkände i för-
sta läsningen för budgetåret 2014. För planeåren hade nämnderna i sina förslag, i enlighet 
med givna direktiv, beräknat en 1,5 % förhöjning mellan åren. För planeårens skatteberäk-
ningar har utgåtts från kommunförbundets uppdaterade beräkningar med ökning av skatte-
satserna enligt kommunstyrelsens beslut. Planeårens skattebelopp bygger på oförändrade 
skatteprocenter. 
 
Kommunallagens bestämmelse om balanseringskravet har uppnåtts då även elverkets be-
räknade resultat beaktats. Utgångsläget för balanseringen har varit det ackumulerade över-
skottet på 3 732 255 € som finns i balansen per 31.12.2012. Årsbidragen respektive resulta-
ten för kommunens del visar minus både för budget- och planeåren. Enligt förslaget till finan-
sieringsdel för kommunen skulle upptagningen av nya långfristiga lån både under budget- 
och planeåren vara betydligt högre än amorteringarna. I förslaget är nettoinvesteringarna 
både för budgetåret och för planeåret 2015 en aning högre än vad de är i nu gällande eko-
nomiplan. 
 
Enligt den kommunallagsändring, som trädde i kraft 15.5.2007, skall affärsverket Kronoby 
Elverks direktion bereda affärsverkets budget och ekonomiplan och lägga fram dem för full-
mäktige inom den tid som fastställts. Direktionens förslag ingår som en separat del av kom-
munstyrelsens förslag till budget och ekonomiplan som lämnas till fullmäktige.  
Enligt samarbetsavtalet mellan Karleby stad och Kronoby kommun om ordnande av social- 
och hälsovårdstjänster bör för Kronobys del budgetförslaget och förslaget till ekonomiplan 
tillkännages Kronoby kommun samtidigt som stadsstyrelsen i Karleby lagt fram sitt förslag för 
fullmäktige. Från Karleby stad har tillsvidare inget tillkännagivande inkommit.  
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen behandlar i andra läsningen förslag till kommunens budget för år 2014 
samt ekonomiplan för åren 2015 – 2016. För kommunens del granskas även förslaget till 
texter för drifts- och investeringsbudgeterna. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt under andra läsningen av förslaget till kommunens budget 
för år 2014 samt ekonomiplan för åren 2015 – 2016 om nedan nämnda ändringar. 
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Driftsekonomidelen 
Under behandlingen av kommunstyrelsens uppgiftsområde Allmän administration och när-
ingsliv föreslår Elisabeth Hagström att intäkterna under budgetåret 2014 följer nämndernas 
förslag, 219 220 €. Mikaela Dahlbacka understöder förslaget.  Sedan diskussionen avslutats 
konstaterar ordföranden att det finns två förslag och att omröstning bör verkställas. Han före-
slår att den görs med namnupprop så att den som stöder kommundirektörens förslag röstar 
”ja” och den som stöder Hagströms förslag röstar ”nej”, vilket godkändes. Vid omröstningen 
avgavs 5 ja-röster (Byggmästar, Öst, Hongell, Skullbacka, Storbacka) och 4 nej-röster (Dal-
vik, Dahlbacka, Hagström, Riippa). Styrelsen beslöt enligt kommundirektörens förslag. 
Uppgiftsområdet Social- och hälsovård kunde inte behandlas eftersom slutgiltiga belopp inte 
erhållits från Karleby. 
I övrigt godkände styrelsen driftsekonomidelen. 
 
Investeringsdelen 
Under behandlingen av investeringsbudgeten föreslog Sixten Dalvik gällande Dagvårdsut-
rymmen i Nedervetilområdet att kostnaderna under planeåret 2016 flyttas till 2015. Under 
diskussionen föreslog ordförande en fördelning av kostnaderna mellan planeåren, vilket Dal-
vik omfattade. Styrelsen beslöt enhälligt efter diskussion fördela kostnaderna enligt 200 000 
€ år 2015 och 300 000 € år 2016.  
I övrigt godkände styrelsen investeringsdelen. 
 
Resultaträkning, finansieringsdel och Elverkets budget tas till behandling vid styrel-
sens sammanträde 2.12.2013. 
_____________  
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294 §. DELGIVNINGSÄRENDEN 

Till styrelsens kännedom meddelas om följande ärenden av delgivningsnatur: 
 
a) Avskrifter av protokoll från nedannämnda möten har tillställts styrelsen: 
 -  Kårkulla samkommun, fullmäktige  15.10.2013 
 -  direktionen för affärsverket Kronoby Elverk,  22.10.2013 
 -  social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion 29.10.2013 
 -  social- och hälsovårdsnämnden 30.10.2013 
 -  Kvarnbo daghem, arbetsplatsmöte, 5.11.2013 
 -  Sandbacka vårdcenter renovering och omändring, arbetsplatsmöte, 5.11.2013 
 -  social- och hälsovårdsnämnden, 6.11.2013 
 
b) Regionförvaltningsverket har 6.11.2013 beviljat Greger Spiks Pälsfarm Ab miljötill-

stånd för pälsdjursfarmning i Överbråtö by i Kronoby. Tillstånd beviljas för produktion 
av högst 1 167 rävavelshonor med valpar, totalt högst 8 172 rävar. Farmen får omfat-
ta högst 25 skugghus för räv med en sammanlagd längd på 2 576,5 m. Kst har be-
handlat ärendet 24.6.2013, § 193 och hade inget att anmärka mot ansökan. 

 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen antecknar delgivningsärendena för kännedom. 
 
 
BESLUT: 
 
Ärendena antecknades. 
_______________ 
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295 §. ÖVRIGA ÄRENDEN 

 
Inga övriga ärenden fanns att behandla. 
_______________ 
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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:  286, 288, 291, 293 
 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande 
enligt 89 § 1 mom. kommunallagen kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer:  287, 289-290, 292 
 
 
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:  287, 289-290, 292 
 
 
 
 
 
 
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 
                   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. 
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