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Mötet inleddes med att ordförande Bernt Storbacka hälsade alla välkomna till mandatperio-
dens första möte.  Han efterlyste samspel mellan fullmäktige och styrelsen inför de reformer 
kommunerna står inför. Han hoppades att styrelsen kan vara öppen för diskussioner, ha re-
spekt både för varandra och för tjänstemännens beredningar. Också kommande viktiga stra-
tegiarbete gynnas av ett gott samarbete på alla håll. 
 
 
 
44 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kallelse till detta sammanträde har utfärdats den 17 januari och tillställts samtliga medlem-
mar av kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 
 
BESLUT: 
 
Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och kommunstyrelsen beslutför. 
__________ 
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fullmäktige 
 
 

 

 

45 §. PROTOKOLLJUSTERING 

Kommunstyrelsen utser två medlemmar att justera protokollet. Protokollet justeras den 23 
januari 2013. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen utsåg Seppo Filppula och Jan-Erik Hästö till protokolljusterare. 
__________ 
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46 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 

Kommundirektören meddelade att § 55 Delgivningsärenden kompletteras med en punkt. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Föredragningslistan godkänns med ovanämnda komplettering. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget. 
__________ 
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47 §. KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL 

Kommunsekreteraren: 
Kommunfullmäktiges möte hölls 17.1.2013. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen konstaterar att besluten tillkom i laga ordning och kan verkställas enligt 
följande: 
 
a) KOMMUNFULLMÄKTIGE         Val av valnämnd för proportionella val i  
    kommunfullmäktige 2013-2016 
- beslutet delges de valda 
 
b)  KOMMUNFULLMÄKTIGE         Val av ordförande och vice ordförande för 
  åren 2013-2014 
- delges de valda,  Finlands kommunförbund, Österbottens förbund och Mellersta 

Österbottens förbund 
   
c) KOMMUNFULLMÄKTIGE         Kallelse till sammanträden och distribution av  

 föredragningslistor 
- tillämpas vid kallelse 
   
d) KUNGÖRELSER                      Beslut om tillkännagivande 
- delges de nämnder och organ som självständigt handhar annonsering  
 
e) KOMMUNSTYRELSEN           Val av kommunstyrelse 2013-2014 
- delges de valda,  Finlands kommunförbund, Österbottens förbund och Mellersta 

Österbottens förbund   
 
f) NÄMNDER          Val av revisionsnämnd  2013-2016 
- delges de valda    
 
g) NÄMNDER          Val av centralvalnämnd  2013-2016 
- delges de valda, nämndens sekreterare och Vasa valkretsnämnd 
 
h) NÄMNDER    Förslag till medlemmar i Karleby social- och hälsovårds- 
  nämnd samt svenska sektionen för 2013-2016 
- delges stadsstyrelsen i Karleby och de föreslagna  
 
i) NÄMNDER     Förslag till medlemmar i Pedersörenejdens landsbygds-

nämnd 2013 - 2016 
- delges kommunstyrelsen i Pedersöre och de föreslagna 
 
j) NÄMNDER           Val av svensk skolsektion  2013-2016 
- delges de valda och bildningskansliet 
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k) NÄMNDER           Val av finsk skolsektion 2013-2016 
- delges de valda och bildningskansliet 
 
l) NÄMNDER           Val av bildningsnämnd 2013-2016 
- delges de valda och bildningskansliet 
 
m) NÄMNDER           Val av kultur- och fritidsnämnd 2013-2016 
- delges de valda och fritidskansliet 
 
n) NÄMNDER           Val av teknisk nämnd 2013-2016 
- delges de valda och tekniska kansliet 
 
o) NÄMNDER           Val av byggnadsnämnd 2013-2016 
- delges de valda och byggnadsinspektionen 
 
p) NÄMNDER           Val av miljönämnd 2013-2016 
- delges de valda och miljöbyrån 
 
q) NÄMNDER           Val av direktion för affärsverket Kronoby Elverk 2013-2016 
- delges de valda och elverket 
 
r) NÄMNDER           Val av Kronoby kommundelsnämnd 2013-2016 
- bordlagt i fullmäktige 
 
s) NÄMNDER           Val  av Nedervetil kommundelsnämnd 2013-2016 
-bordlagt i fullmäktige 
 
t) NÄMNDER           Val av Terjärv kommundelsnämnd 2013-2016 
- bordlagt i fullmäktige 
 
u) NÄMNDER           Val av medlem och ersättare i Österbottens avfallsnämnd  
  2013-2016 
- delges de valda och Ab Ekorosk Oy 
 
v) NÄMNDER           Val av gode män vid fastighetsförrättningar 2013-2016 
- delges de valda och Österbottens lantmäteribyrå 
 
x) NÄMNDER           Val av nämndemän vid tingsrätten 2013-2016 
- delges de valda och Österbottens  tingsrätt 
 
y)  NÄMNDER           Val av medlem i  delegationen för polisinrättningen i  

Mellersta Österotten och Pedersöre  2013-2016 
- delges de valda och polisinrättningen 
 
z) NÄMNDER            Val av medlem och ersättare i regionala 

räddningsnämnden  2013-2016 
- delges de valda, räddningsverket och tekniska nämnden 
 
å) SAMKOMMUNER        Val av representanter och ersättare till 

representantskapet för Österbottens förbund 
- delges de valda och förbundet 
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ä) SAMKOMMUNER         Val av medlemmar till Mellersta Österbottens 
sjukvårdsdistrikts samkommunsfullmäktige för 
specialsjukvård och grundservice 2013-2016 

- delges de valda, samkommunen och värdkommunen Karleby stad 
 
ö) SAMKOMMUNER         Val av medlem i Kårkulla samkommunsfullmäktige 

2013-2016 
- delges de valda, samkommunen och Karleby stad 
 
öa) SAMKOMMUNER         Val av representanter till Keski-Pohjanmaan  

 koulutusyhtymä samarbetsorgan för 
avtalskommuner 2013-2016 

- delges de valda, samkommunen och bildningsnämnden 
 
öb) SAMKOMMUNER          Val av representanter till samkommunsstämman för  

Svenska Österbottens förbund för utbildning och 
kultur 2013-2016 

- delges de valda och samkommunen 
 
öc) SAMKOMMUNER         Val av medlemmar till Optima  
 samkommunsfullmäktige 2013-2016 
- delges de valda, samkommunen och bildningsnämnden 
 
öd) SAMKOMMUNER          Val av representanter till samkommunsstämman för  

 samkommunen Kvarnen 2013-2016 
- delges de valda, samkommunen och bildningsnämnden 
 
öf) SAMKOMMUNER          Val av representanter till Mellersta Österbottens 

förbunds representationsmöte 
- delges de valda och landskapsförbundet 
 
ög) NÄMNDER           Val av medlemmar i förvaltningsrådet för Stiftelsen 

Torgare r.s. 2013- 2016 
- delges de valda och stiftelsen 
 
öh) MOTION        Peter Albäck m.fl.:s motion; tillsättande av 
   arbetsgrupp för kommunreformen och medlemskap  
   i förbunden 
- delges Peter Albäck som första undertecknare        
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget. Konstaterades beträffande p. f) att 
Berit Haga, viceordförande i gamla nämnden, fungerar som ordförande då Stefan 
Högnabba, som ersättare i styrelsen 2011-2012 inte kan sköta uppdraget. Storbackas 
ersättare kallas in till nämndens återstående möten.  
__________ 
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Dnr: KST 39/2013 
 
 
48 §. KOMMUNSTYRELSEN   Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2013 

Kommunsekreteraren: 
Enligt förvaltningsstadgan för Kronoby kommun, godkänd 13.12.2012 § 70 håller varje organ 
sina sammanträden vid de tidpunkter och på den plats som de beslutar. Sammanträde kan 
också hållas om ordföranden anser det vara nödvändigt eller om en majoritet av medlem-
marna gör en framställning om detta till ordföranden. Kallelsen skickas på det sätt kommun-
styrelsen besluter. 
Kommunstyrelsen har under de senaste åren hållit sina ordinarie sammanträden vanligen 
första och tredje måndagen i månaden med början kl. 18.00.  I fjol hölls 19 sammanträden. 
Kallelsen till kommunstyrelsens medlemmar har under de senaste åren distribuerats per post 
så att medlemmarna fått kallelsen och föredragningslistan på torsdagen veckan före mötet. 
Föredragningslistan har även sänts som e-post samtidigt som den har postats på onsdagen. 
Föredragningslistan finns även på kommunens webbplats i regel från samma dag som leda-
möterna får den.  Föredragningslistan ersätts sedan av protokollet när det är klart och god-
känt av justerarna. 
Kommunstyrelsens möten har från och med 31.10.2011 varit offentliga enligt styrelsens be-
slut 17.10.2011 § 240. 
 
Förslag till sammanträdesdagar framgår av Bilaga 1/48 § av 21.1.2013. Av den framgår även 
tidtabellen för fullmäktigemötena. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen håller under år 2013 ordinarie sammanträden vid de tidpunkter som framgår 
av bilagan, så att sammanträdena börjar klockan 18.00. Ordinarie sammanträdesplats är 
Kommungården.   
Kommunstyrelsens protokoll hålls framlagda till allmänt påseende i Kommungården tisdagen 
den åttonde dagen efter respektive sammanträde.  Kopior av protokollen publiceras på 
kommunens webbplats.  
Meddelande om kommunstyrelsens sammanträden under året uppsätts på kommunens 
officiella anslagstavla och på webbplatsen. 
 
Under diskussionen om styrelsens arbetssätt föreslår Mikaela Dahlbacka att styrelsens mö-
ten fortsättningsvis ska vara öppna. Förslaget fick inte understöd och förföll 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen omfattade enhälligt förslaget. Beslöts efter diskussion att styrel-
sens möten härefter inte är offentliga. 
__________ 
 
 
 
  






benita.frojdo
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Dnr: KST 44/2013 
 
 
49 §. NÄMNDER   Val av kommunstyrelsens representant i nämnderna 2013-2014 

Kommunsekreteraren: 
Enligt förvaltningsstadgan § 29 kan kommunstyrelsen utse representanter för sig i andra organ, 
vilka har närvaro- och yttranderätt vid organens sammanträden. Också en ersättare i kommun-
styrelsen och kommundirektören kan utses till kommunstyrelsens representant i organen. 
Kommunstyrelsen utser inte representanter för sig till centralvalnämnden, valnämnderna och 
valbestyrelsen.   
Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören bör kallas till nämndernas möten; de 
har rätt att närvara vid nämndernas sammanträden och yttra sig där, även om de inte företrä-
der kommunstyrelsen i organet. 
Äldre rådet utses senare och samtidigt väljs då styrelsens representant i rådet. Om ungdoms-
rådet tillsätts utses styrelsens representant på samma gång.  
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen utser företrädare och personliga ersättare i följande organ för 2013–2014: 
1) Bildningsnämnden 
2) Svenska skolsektionen 
3) Finska skolsektionen 
4) Kultur- och fritidsnämnden 
5) Tekniska nämnden 
6) Miljönämnden 
7) Byggnadsnämnden 
8) Direktionen för affärsverket Kronoby Elverk 
9) Kronoby kommundelsnämnd 
10) Nedervetil kommundelsnämnd 
11) Terjärv kommundelsnämnd 

 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen utsåg enhälligt sina företrädare och personliga ersättare i nämn-
derna för 2013–2014 enligt följande: 
 
1) Bildningsnämnden:     Bengt-Johan Skullbacka       ersättare Susanne Hongell              
2) Svenska skolsektionen: Bengt-Johan Skullbacka   ”          Susanne Hongell     
3) Finska skolsektionen: Seppo Filppula           ”           Mikaela Dahlbacka   
4) Kultur- och fritidsnämnden:   Susanne Hongell   ”           Sixten Dalvik    
5) Tekniska nämnden:   Bertel Riippa                   ”           Karin Saarukka    
6) Miljönämnden:   Bengt-Johan Skullbacka  ”           Tuula Forsander    
7) Byggnadsnämnden:    Seppo Filppula               ”           Jan-Erik Hästö  
8) Direktionen för Kronoby Elverk: Liane Byggmästar  ”          Seppo Filppula   
9) Kronoby kommundelsnämnd:    Seppo Filppula    ”          Jan-Erik Hästö   
10) Nedervetil kommundelsnämnd:   Mikaela Dahlbacka  ”           Elisabeth Hagström   
11) Terjärv kommundelsnämnd:       Bengt-Johan skullbacka  ”    Hans Sandström    
______________  
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Dnr: KST 56/2013 
 
 
50 §. TOMTER   Anhållan om köp av tomtmark vid Påras, Finholm 

Planläggaren: 
Johan och Kaisa Finholm anhåller om köp av ett tomtområde bredvid Påras skola. De har för 
avsikt att bygga ett egnahemshus under detta år. Detta markområde på ca 4,5 ha köpte 
kommunen år 2008 för att kunna erbjuda större bostadstomter i lantlig miljö. Kommunfull-
mäktige har 17.3.2011 godkänt att tomtpriset skall vara 2 €/m2 för detta område. Då området 
är oplanerat är det kommunstyrelsen som skall sälja området. Avlopp och vatten är färdigt 
utbyggd till tomten.  
Genom södra delen av tomten går en vattenledning som köparna är medvetna om. 
Tomtens läge framgår närmare av bifogad karta, Bilaga 1/50 § av 21.1.2013. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen säljer åt Johan och Kaisa Finholm ett tomtområde bredvid Påras skola 
bestående av ett ca 4 400 m2 stort outbrutet område av lägenheten Storöj RNr 24:8 i Påras 
by. Priset är 2 €/m2, vilket blir 8 800 € för tomtmarken. Skogsbeståndets värde enligt värde-
ring tillkommer. Sedvanligt köpebrev upprättas. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget. 
__________ 
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Dnr: KST 58/2013 
 
 
51 §. UNDANTAGSLOV      Ansökan av Magnus och Johanna Jakobsson 

Planläggaren: 
Magnus och Johanna Jakobsson anhåller om undantagslov för att med hänvisning till stad-
gandena i MarkByggL §§ 171-174 få uppföra ett bostadshus på ett M-område i gällande de-
taljplan. 
Ett gammalt bostadshus rivs och ersätts med ett nytt. I detaljplanen för Tallåsen, Kronoby 
centrum (fastställd 11.4.1984) har denna tomt samt bredvidliggande tomt fastän de har varit 
bebyggda inte beaktats i detaljplanen som bostadstomter utan glömts bort och området har 
betecknats som M-område (jord-och skogsbruksområde), enligt Bilaga 1/51 § av 21.1.2013. 
Bostadshuset ansluts till områdets vatten-, avlopps- och vägnät samt ordnad sophämt-
ning inom detaljplaneområdet för Kronoby centrum.  
Hörande av rågrannar har gjorts av 3 rågrannar. Inga anmärkningar har inkommit. 
 
Planläggaren och byggnadsinspektören: Detta undantagslov är för att korrigera ett fel som 
begåtts då kommunen år 1984 glömt att rita in denna tomt samt granntomten som bostads-
tomter i detaljplanen fastän tomterna och byggnaderna varit bebodda samt att de varit tydligt 
inritade på baskartan så är man nu tvungen att söka detta undantagslov för att kunna uppfö-
ra det nya bostadshuset. Den gamla bostadsbyggnaden är belägen nära Kronoby å och är i 
dåligt skick, byggnadens källarvåning är delvis fuktskadad. Ingen ny byggplats bildas då den 
gamla bostadsbyggnaden rivs. Den nya bostadsbyggnaden kommer att uppföras längre från 
ån och byggnadens sockelhöjd blir högre än på den gamla bostadsbyggnaden. Byggnaden 
grundas på pålar. Projektet medför inte olägenheter med tanke på planläggningen, genomfö-
randet av planen eller annan reglering av områdesanvändningen. En jämlik behandling av 
markägarna på området kan bibehållas då ingen ny byggplats bildas. Ej heller försvåras möj-
ligheterna att uppnå målen för naturvården och försvårar inte möjligheterna att uppnå målen 
för skyddet av den byggda miljön. Eftersom ansökan uppfyller förutsättningarna för undantag 
enligt MBL 172 §, förordas ansökan.  
En revidering av detaljplanen för hela Kronoby centrum är under arbete och då kommer den-
na bostadstomt samt granntomten att tas med i planen.  
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen besluter att Magnus och Johanna Jakobsson med stöd av § 171 i mark-
användnings- och bygglagen och Kronoby kommuns förvaltningsstadga § 10 p. 8 beviljas 
undantag från stadgandena i § 58 i markanvändnings- och bygglagen för uppförande av ett 
bostadshus på i detaljplanen varande M-område omfattande en ca 4 000 m2 stor byggplats 
av Brofält lägenhet RNr 31:0 i Överbråtö by. Undantaget förutsätter att den gamla bostads-
byggnaden rivs så att ingen ny byggplats bildas. Undantagsbeslutet är i kraft ett (1) år under 
vilken tid ett bygglov som motsvarar undantagsbeslutet skall sökas. 
Ingen avgift tas för detta beslut. 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget. 
__________ 
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Dnr: KST 57/2013 
 
 
52 §.     BUDGET 2012     Bokföringsrapport 1.1 – 30.11.2012 

Ekonomichefen: 
En rapport för tiden 1.1–30.11.2012 gällande nämndernas nettoförbrukning i driftsekonomi-
delen samt resultaträkning har uppgjorts. 
Resultatet för perioden uppgår till -300 900 € eller 1 381 700 € bättre än budgeten förutsätter 
då  godkända  budgetändringar  är  beaktade.   Driftsintäkterna  har  influtit  till   106,3 %  och 
-kostnaderna har använts till 91,6 %, vilket resulterar i en nettoförbrukning på 90,2 % eller en 
totalunderskridning med 544 600 €. Nettoanvändningen för 11 månader bör uppgå till högst 
91,67 %. 
Både statsandelar och skatter har för 11 månader influtit mera än budgeterat, statsandelarna 
är nästan 800 000 € och skatterna nästan 200 000 € över budget. 
Från Karleby stad har erhållits en rapport för social- och hälsovården för perioden januari-
november 2012.  
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen antecknar bokföringsrapporten 1.1–30.11.2012 för kännedom. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget. 
__________ 
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Dnr: KST 59/2013 
 
 
53 §. BUDGET 2013 Godkänna kommunstyrelsens dispositionsplan 

Ekonomichefen: 
Kommunfullmäktige godkände 13.12.2012 § 73 kommunens budget för år 2013, i vilken 
kommunstyrelsen för uppgiftsområdet Allmän administration och näringsliv tilldelades ett 
nettoutgiftsanslag 
på 1 410 507 €. Dispositionsplanen för dessa uppgiftsområden har uppgjorts enligt tidigare 
principer. Huvudregeln för driftsbudgetens bindning gentemot kommunfullmäktige är netto på 
nämndnivå. Detta innebär att nämnderna, liksom också kommunstyrelsen, fritt får disponera 
utgifts- och inkomstanslaget mellan sina uppgiftsområden som de själva anser mest ända-
målsenligt, men nettoanslaget får inte överskridas på nämndnivå. Gällande nettoanslaget för 
Flyktingmottagning, Social- och hälsovård samt Landsbygd är bindningen ett undantag. Trots 
att uppgiftsområdena underlyder kommunstyrelsen är dess bindning fristående från kom-
munstyrelsens nettoanslag. 
Förslag till dispositionsplan överensstämmande med beviljat nettoanslag för kommunstyrel-
sens uppgiftsområde Allmän administration och näringsliv har gjorts och finns som bilaga, 
Bilaga 1/53 § av 21.1.2013.  
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen godkänner 2013 års dispositionsplan för uppgiftsområdet Allmän administ-
ration och näringsliv. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget. 
__________ 
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Dnr: KST 60/2013 
 
 
54 §. BOKSLUT 2012 Kreditförluster och kostnadsföring av utestående fordringar 

Ekonomichefen: 
Det verkliga bokslutsarbetet för år 2012 har inletts och därför granskas nu vilka poster som 
borde föras som kostnadsföringar och kreditförluster i bokslutet. I vår kommun har under ett 
antal år tillämpats samma praxis som i affärsbokföringen, så att utestående fordringar som är 
äldre än ett år inte mera kvarstår i balansen som fordran. I bokslutet för år 2012 föreslås att 
de fordringar som är utestående per 31.12.2011 antingen kostnadsförs eller beaktas som 
kreditförlust beroende på omständigheterna. 
De inkomster, som inflyter för kostnadsförda fordringar, bokförs om de erhålls det år de infly-
ter och inom det kostnadsställe där inkomsten ursprungligen uppkommit. Inkomster från 
kostnadsförda fordringar varierar år från år. De kostnadsförda posterna krävs i sedvanlig 
ordning och sänds för indrivning eller utmätning. 
Som Bilaga 1/54 § av 21.1.2013 finns en sammanställning över belopp som föreslås bli förda 
som kostnadsföringar och kreditförluster. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen godkänner att de i bilagan antecknade beloppen antingen förs som kost-
nadsföring eller kreditförlust i bokslutet för år 2012. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget. 
____________ 
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55 §. DELGIVNINGSÄRENDEN 

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

- kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden 10.12.2012 
- Optima samkommunstyrelse 29.11 och -fullmäktige 17.12 
- samkommunstyrelsen för Mellersta Österbottens utbildningskoncern 20.12 
- Karleby miljöhälsovårdsnämnd 13.12 

 
b) Skatteförvaltningens beslut 18.12.2012 gällande nedläggningen av kontor. Enda änd-

ringen i våra trakter är stängningen av Företagsbeskattningsenhetens kontor i Karleby 
 

c) Utlåtande sänds till inrikesministeriet/polisavdelningen med anledning av den riksomfat-
tande projektarbetsgruppens för omstrukturering av polisförvaltningen (Pora III) rapport.  

 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen antecknar delgivningsärendena för kännedom. 
 
BESLUT: 
 
Ärendena antecknades. 
__________ 
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Dnr: KST 62/2013 

56 §. FÖRVALTNING     Kommundirektörens frågestund 

Kommunsekreteraren: 
Diskuterades behovet av fortsättning på kommundirektörens information om aktuella frågor. 
Konstaterades att kommundirektörens frågestund också i fortsättningen kunde finnas som en 
paragraf på styrelsens föredragningslista vartannat möte. Kommundirektören hoppades att 
informationen går båda vägarna och att ledamöterna gärna meddelar på förhand om ären-
den de vill diskutera. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen har på vartannat möte en paragraf kallad Kommundirektörens frågestund. 
 
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: 46-49, 52-53. 
 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande 
enligt 89 § 1 mom. kommunallagen kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer: 50, 54 
 
 
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: 50, 54 
 
 
 
 
 
 
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:            51 
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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