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231 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kallelse till detta sammanträde har utfärdats den 18 september 2013 och tillställts samtliga 
medlemmar av kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 
 
 
BESLUT: 
 
Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och kommunstyrelsen beslutför. 
_______________ 
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232 §. PROTOKOLLJUSTERING 

Kommunstyrelsen utser Sixten Dalvik och Elisabeth Hagström att justera protokollet. Proto-
kollet justeras den 25 september 2013.  
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen utsåg Sixten Dalvik och Elisabeth Hagström till protokolljusterare. 
_______________ 
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233 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 

Under Övriga ärenden informerar kommundirektören om mötet gällande Djupsjöbacka skola. 
Bertel Riippa önskar inlämna en skrivelse under behandlingen av § 238. 
Kommundirektören önskar under § 242 behandla Bengt Björks anhållan om befrielse från 
medlemskap i Terjärv kommundelsnämnd. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen godkänner föredragningslistan med ovan nämnda ändringar. 
_______________ 
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234 §. NÄMNDERS PROTOKOLL 

Personalsekreteraren: 
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: 
 

- kultur- och fritidsnämnden, 11.9.2013 
 

 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen övertar inte till behandling de ärenden som avgjorts på nämndens 
möte. 
______________ 
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Dnr: KST 159/2013 
 
 
235 §.    SAMKOMMUNER            Samkommunen Optimas beslut om flyttning av artesanut-

bildning; rättelseyrkande 

Kommundirektören: 
Optimas samkommun har genom ett styrelsebeslut 12.9.2013 (§120/13) bestämt att artesan-
utbildningen (finsnickare) skall förflyttas från Terjärv till Jakobstad, Trädgårdsgatan. Beslutet 
motiveras med ekonomiska argument och ett minskande elevantal. Kronoby kommun har 
inte hörts innan beslutet fattats av Optimas styrelse. 
 
Kronoby kommun anser att; 

-  styrelsens beslut strider mot det grundavtal som ingåtts mellan delägarkommunerna,  
-  de ekonomiska argument som framförts innehåller allvarliga brister och är framställda 

starkt vinklade  
-  utbildningspolitiskt är beslutet förhastat och mycket svagt motiverat och att styrelsen 

inte uppgjort en vision och plan för hur båtbyggnadslinjen och artesanlinjen skall i 
framtiden säkra tillgången på kunnig arbetskraft för den båtbransch som är en grund-
pelare i det brand ”kvaliteten bor här” som skapats i vår region. 

 
I Grundavtal Optima Samkommun stadgas p. 1.4  Samkommunens utbildningsenheter att 
samkommunen har verksamhet i Kronoby. Denna skrivning bygger på det avtal som ingicks 
mellan Kronoby kommun och dåvarande kommunalförbund för yrkeskolan 1.8.1984 då också 
ändring i grundavtalet ingick som ett villkor i den vederlagsfria överlåtelsen, kommunfullmäk-
tige § 87/84  Avtalet och skrivningen liksom texten i övrigt i nu gällande grundavtal bygger på 
den väsentliga principen att samkommunen ordnar utbildning på uppdrag av delägarkommu-
nerna i den form och utsträckning som staten beviljar tillstånd för.   
 
I Grundavtalet Optima Samkommun p. 3.3 stadgas att vid beredning av ekonomiplan skall 
medlemskommun ges tillfälle att framlägga förslag till utvecklande av samkommunens verk-
samhet. Förflyttningen av en utbildning från en delägarkommun till en annan är inte bara en 
budgetfråga utan också en fråga som regleras kommunerna emellan i en gemensam över-
enskommelse som tar sig uttryck i grundavtalet. Kronoby kommun har inte heller detta år 
beretts möjlighet att framföra förslag på hur verksamheten i t.ex. artesanutbildningen kunde 
utvecklas. Samkommunens styrelse har inte i sitt beslut om förflyttning följt bokstaven och 
andan i gällande grundavtal. 
 
Styrelsens ekonomiska argument bygger på det antagandet att kostnaderna i enheten i Ter-
järv är höga och att en förflyttning skulle sänka enhetspriset.  Resonemanget baserar sig till 
stora delar på att samkommunen skulle förmå avyttra byggnaderna i Terjärv. Kalkyen bygger 
på ett hypotetiskt antagande om att fastighetskostnaderna i Terjärv försvinner och att i Ja-
kobstad ”finns utrymmen”. I kalkylerna saknas en presentation av vad den interna hyran, 
omändringskostnaderna och priset på stödfunktionerna i Jakobstad skulle bli. En jämförelse 
av de alternativa kostnaderna saknas i det material som ingår som bilaga i styrelsens be-
handling och beslutet måste därför ha fattats med en bristfällig och vinklad kalkyl på hypote-
tiska inbesparningar. Delägarkommunerna har dessutom inte beretts möjlighet att ta del av 
materialet vilket de enligt grundavtal borde ha erbjudits möjlighet till. 
 
Vid en genomgång av de handlingar som företetts styrelsen kan konstateras att de s.k. stöd-
funktioner som vidhäftar verksamheten i enheten i Terjärv, med den kostnadsnivå som gäller 
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i primärkommunerna, med lätthet kunde skötas på ett betydligt mera kostnadseffektivt sätt 
som på årsnivå skulle sänka enhetspriset för verksamheten där i storleksordningen 10 %. 
Enhetspris för artesan utbildningen uppgår till c. 11 0000 € då  enheten i Terjärv har en total-
kostnad på  ca 400 000 € och antalet elever är 36 kan inte enhetspriset vara  avsevärt högre 
än vad driftskostnaderna per elev är totalt i Optima dvs.  drygt 13 000 €. Beslutet och kalky-
lerna bygger på ett resonemang där inte de verkliga kostnaderna för att bedriva verksamhe-
ten på Trädgårdsgatan presenteras utan man förlitar sig på beredningens skrivning; 
 

”Utrymmen som behövs för artesanundervisningen kan enligt våra nuvarande planer 
ordnas i våra utrymmen i Jakobstad. En viss omändring och anpassning av en del av 
de tilltänkta utrymmena behövs, medan övrig service såsom måltider, städning, övrig 
fastighetsskötsel och boende finns färdigt”. 

 
För det som ”finns färdigt” har man inte presenterat motsvarande kalkyl för, som för det som 
finns färdigt i Terjärv. Styrelsen har alltså fattat sitt beslut utgående från bristfälligt och ten-
dentiöst material på basen av en beredning som inte tar ställning till en helhet.  
 
Styrelsen har i sitt sparbeting konstaterat att enhetspriset på riksnivå är c. 11 000 €, av en 
händelse på samma nivå som för artesan utbildningen i Terjärv (se ovan)  men att  enhets-
priset i Optima totalt är c. 13.000 € dvs. nästan 20 % över landets medeltal. Eleverna på ar-
tesan linjen utgör c. 3 % av eleverna i Optima och enligt de kalkyler styrelsen presenterat 
skulle inbesparingsbehovet för år 2014 pga. av sänkta enhetspriser uppgå till 250 000 € för 
Optima totalt . Enligt styrelsens kalkyl skulle en förflyttning av artesan utbildningen och avytt-
ring av fastigheterna ge en inbesparing på 288 816 €.   
 
Kalkylen är inte bara orealistisk utan också helt otillräcklig för att komma ner på en enhets-
prisnivå som ligger på riksnivå.  Detta mål att få ner enhetspriset är ett mål som delägar-
kommunerna tydligen ställt och kommer att ställa.    
 
Kronoby kommun hävdar att de kalkyler som presenterat för styrelsen är tendentiösa, brist-
fälliga och att en helhetssyn på hur ekonomin skall balanseras måste styrelsen inför budge-
ten 2014 presentera delägarna innan budgeten 2014. Frågor av som handlar om att balanse-
ra ekonomin flytta enheter är sådana som i sista alltid enligt grundavtalet också är en ange-
lägenhet för delägare och de skall därför enligt bokstaven och andan i grundavtalet beredas 
möjlighet till detta.  
 
Kronoby kommun hävdar att Optima samkommun i sin verksamhet binds av det uppdrag den 
erhållit av delägarna och att samkommunen i planering av verksamheten måste ingå i en 
djupare dialog med delägarna och att andan och bokstaven i grundavtalet ger ramverket för 
denna dialog.  Delägarna måste allvarligt överväga fördelar med ett medlemskap i en sam-
kommun som inte står i en sådan dialog, som kostnadsmässigt möjligen pga. överkapacitet 
inom fastighetsbeståndet, ligger kraftigt över riksmedeltalet och som trots en kraftig resurs-
tilldelning och tidigare överskott inte förmår i tillräcklig utsträckning attrahera ungdomar till de 
utbildningar man har åtagit sig att anordna. 
 
Som bilaga fogas handlingar som låg till grund för beslutet i Optimas styrelse, Kronoby 
kommunfullmäktiges protokoll 14.6.1984  och nu gällande grundavtal för Optima samkom-
mun,  Bilaga 1/235 § av 23.9.2013. 
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KD:S FÖRSLAG:  
 
Kronoby kommun framför ett rättelseyrkande till styrelsens beslut (§ 120/13) om att förflytta 
artesan utbildningen från Terjärv till Jakobstad, Trädgårdsgatan på ovan anförda grunder och 
hävdar att beslutet strider mot Grundavtalet Optima samkommun 19.2.2009  p. 1.4 och att 
kommunerna inte heller beretts möjlighet enligt samma grundavtalet att ta ställning i frågan 
enligt p. 3.3 och att beredningen inför styrelsens beslut inte presenterat en helhetsbild av 
kostnadseffekterna som är trovärdig och bygger på allsidigt faktaunderlag.  
 
Kronoby kommun hävdar att på denna grund beslutet tillkommit i oriktig ordning, baserande 
sig på bristfälligt material och att styrelsens åtgärd till denna del inte är ägnad att lösa sam-
kommunens ekonomiska problem och att styrelsen prövar ärendet ånyo med beaktande av 
ovan anförda.   
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget. 
_______________ 
 
Paragrafen förklarades justerad på sammanträdet. 
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Dnr: KST 160/2013 
 
 
236 §.   UTLÅTANDE    NTM-centralens anhållan om utlåtande; taxitillståndskvoter år 2014 

Bildningschefen: 
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten begär utlåtande av kommunen om 
huruvida antalet taxibilar är tillräckligt, om antalet fordon som är tillgängliga samt om taxi-
tjänsternas kvalitet i kommunens område. I fråga om taxitjänsternas tillräcklighet ombeds 
kommunerna ta hänsyn till social- och hälsovårdsväsendets behov av att ordna persontrans-
porter. Uppgifter begärs också om hur många som har rätt att använda fordon som är till-
gängliga. I fråga om det senaste anbudsförfarandet som gäller kommunens transporttjänster 
begärs uppgifter skilt för varje objekt om antalet anbud som har lämnats in.  
 
 
Som svar till er förfrågan om ett utlåtande från kommunen huruvida antalet taxibilar är till-
räckligt, om antalet fordon som är tillgängliga samt om taxitjänsternas kvalitet i kommunens 
område svarar Kronoby kommun att antalet taxibilar inte är tillräckliga. Detta märks vid upp-
handlingar av skolskjutstrafiken. På vissa rutter finns ofta endast en offert, vilket betyder bris-
tande konkurrens. 
 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen avger ovan nämnda förslag till utlåtande som svar på NTM-centralens 
begäran om utlåtande och konstaterar att det finns behov av ett ökat antal tillstånd. 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen godkände förslaget och konstaterar att förutom antalet tillstånd bör 
möjligheter till s.k. kombifordon (personbil/minibuss) stödas för att utöka färdtjänst-
möjligheterna på landsbygden. 
_________________ 
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Dnr: KST 163/2013 
 
 
237 §. FASTIGHETER    Utrymmen för daghemsavdelning i Nedervetil 

Tekniska chefen: 
Antalet barn i dagvård har ökat under det senaste året inom Nedervetil dagvårdsområde och 
ökningen ser ut att fortsätta. Under våren 2013 var antalet barn i dagvård 73 på 66 platser.  
Under sommarmånaderna juni-augusti minskar alltid behovet av dagvård, vilket gjorde att 
situationen var hanterlig för en tid. Nu i mitten av september finns endast 1 plats ledig och 
från oktober är nya barn på kommande. Antalet platser överskrids redan i oktober, vilket gör 
att situationen är ohållbar med tanke på att fler förfrågningar har gjorts och nya ansökningar 
väntas under hösten och från årsskiftet.  I Solrosens daghem finns inga extra utrymmen som 
kunde ändras om för barnens behov. Alla utrymmen är redan maximalt utnyttjade.  
 
I Nedervetil servicecenter, vilket är beläget intill Solrosens daghem, finns utrymmen som inte 
är i daglig användning. Diskussioner har förts med äldreomsorgens områdeschef och möjlig-
heter finns att dela utrymmen i servicecentret. Genom detta samarbete kunde en kostnadsef-
fektiv lösning nås inom båda verksamhetsområdena. För att fortsättningsvis kunna erbjuda 
kommuninvånarna närservice, dvs. dagvård inom eget dagvårdsområde, måste tilläggsut-
rymmen för dagvårdens behov planeras och renoveras i Nedervetil så fort som möjligt.  
 
Tekniska kansliet har under våren och sommaren i samråd med dagvårdsledaren undersökt 
möjligheter till lösning av det akuta utrymmesproblemet för dagvården i Nedervetil. Lediga 
bostäder och övriga utrymmen finns inte. 
En tillfällig barackbyggnad kostar enligt en offert 80 000 € i initialskedet + 15€ / m2 i hyra + 
driftskostnaderna. Servicehusets driftshyra var år 2013 6,54 € / m2 . 
Servicecentret som hyrs av social och hälsovårdsnämnden används i dagens läge inte till 
fullo. Servicecentret är utrustat med ett fullständigt tillredningskök och en stor matsal. Köket 
har inte använts för mattillredning på 10 år.  
Servicecentrets tomt gränsar till daghemmets tomt och det skulle på detta sätt vara lämpligt 
som en lösning av utrymmesbristen. Ändringar görs så lite som möjligt för att spara kostna-
der samt utgående från att detta är en tillfällig lösning.  
Barnen skulle få skild ingång från baksidan med en inhägnad gårdsplan på ca 400 m2.  
Lekredskapen på daghemmets intilliggande gårdsplan skulle vara möjliga att använda.  
Denna lösning kommer att störa en del MI-kurser och gruppverksamhet som borde anvisas 
andra lokaler.  
Kostnaderna för omändringsarbeten och gårdsplansarbeten uppskattas till max 20 000 €. 
 
 
KD: S  FÖRSLAG 
 
Kommunstyrelsen godkänner förslag till delning av utrymmen i Servicecentret för dagvårdens 
behov och föreslår för fullmäktige  
att  ett tilläggsanslag på 20 000 € beviljas i investeringsbudgeten för dagvårdsut-

rymmen i Nedervetil. 
 
 
Inför sammanträdet har tekniska avdelningen på basen av användarnas förslag utarbetat en 
kompletterad skissritning för uppdelningen av servicecentret mellan dagvården och åldrings-



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
KOMMUNSTYRELSEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
23.9.2013 

 
 
Sida 
14/324 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 
 
1.10.2013 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

vården. Kostnadsförslaget för denna lösning beräknas till 35 000 €. Lösningen är tillfällig och 
medel intas i budgeten 2014 för planering av eventuell nybyggnad av dagvårdsutrymmen i 
Nedervetil. 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen godkänner det nya förslaget till delning av utrymmen i Servicecent-
ret för dagvårdens behov och föreslår för fullmäktige  
att  ett tilläggsanslag på 35 000 € beviljas i investeringsbudgeten för dag-

vårdsutrymmen i Nedervetil. 
______________________ 
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Dnr: KST 158/2013 
 
 
238 §. FÖRVALTNING     Personalens skrivelse om arbetsklimatet 

Kommundirektören: 
Personalen på Kommungården har den 11.9.2013 inlämnat en skrivelse till kommunstyrelsen 
där man framför sin oro över personalens arbetssituation och framhåller att den värdegrund 
och de mål som omfattats av fullmäktige i strategiarbetet inte har omsatts i praktiken.                        
 
I skrivelsen hänvisas till de beslut som kommunstyrelsen fattat 28.11.2011 om handlingsmo-
dell för förebyggande och hantering av osakligt bemötande och trakasserier och kommun-
fullmäktiges beslut om personalstrategi 9.12.2010. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen tillsätter med anledning av skrivelsen en arbetsgrupp för att utarbeta en 
överenskommelse mellan representanter för de förtroendevalda om en praxis för tillämpning 
av handlingsmodellen och den strategi som godkänts. Arbetsgruppens uppgift är att doku-
mentera denna överenskommelse med syftet att utveckla formerna för samarbete mellan 
förtroendevalda och personal. Arbetsgruppen lämnar sin redogörelse till kommunstyrelsen 
före utgången av detta år. 
 
 
På mötet inlämnade Bertel Riippa en skrivelse om hur han upplevde mötet på Kommungår-
den 11.9.2013. 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen godkände förslaget och utsåg följande medlemmar till arbetsgrup-
pen: Bengt-Johan Skullbacka (sammankallare), Leena Furubacka, Göran Strandvall, 
Elisabeth Hagström, Peter Albäck, Jan-Erik Hästö samt två representanter som perso-
nalen utser. 
________________ 
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Dnr: KST 162/2013 
 
 
239 §.   TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR    Lediganslående av kommunsekreterartjänsten 

Kommundirektören: 
Tjänsten som kommunsekreterare är vakant då tidigare innehavaren Kerstin Myrskog har 
avgått med pension.  Inom allmänna förvaltningen har genom pensioneringar (3 st.) och be-
viljande av sökt avsked (1 st.) personalsituationen ändrats märkbart under innevarande år. 
Genom omorganisering och nya befattningsbeskrivningar har och kommer arbetsuppgifterna 
i viss utsträckning att förändras. 
 
Kommunsekreterartjänsten är i en central roll för att skapa en fungerande allmän förvaltning, 
effektiv personaladministration och aktiv informationsverksamhet i Kronoby kommun.  
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen lediganslår omedelbart tjänsten som kommunsekreterare med annons 
enligt Bilaga 1/239 § av 23.9.2013. 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt godkänna förslaget. 
_______________ 
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240 §. DELGIVNINGSÄRENDEN 

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

- Kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden, 26.8.2013 
- Österbottens förbund, Landskapsstyrelsen, 26.8 och 9.9.2013  
- Karleby stad, miljöhälsovårdsnämnden, 28.8.2013 
- Byggnadskommittén, Sandbacka vårdcenter, 4.9.2013 
- Karleby stad, social- och hälsovårdsnämnden, 4.9.2013 
- Samkommunstyrelsen för Optima, 28.8 och 12.9.2013 

 
b) Närings-, trafik- och miljöcentralens sysselsättningsöversikt för juli 2013; sammanlagt 

191 personer eller 6 % av arbetskraften i kommunen var utan arbete, av dessa var 33 
personer under 25 år och 64 personer över 50 år, 29 personer hade varit utan arbete 
över ett år, 26 personer var placerade med olika åtgärder och 11 arbetsplatser var le-
diga.  I förhållande till föregående månad har antalet arbetslösa ökat med 33 personer 
och jämfört med juli 2012 har antalet arbetslösa ökat med 11 personer. I Jakobstads-
regionen var arbetslösheten 7,8 % och i hela landet 12,2 %.  

 
c) Statistikcentralens befolkningsändringar i juli 2013; befolkningen minskade med 6 per-

soner (4 födda, 4 avlidna, 15 inflyttade från andra kommuner, 23 utflyttade till andra 
kommuner, 2 inflyttat från utlandet och ingen utflyttad utomlands). Under årets sex för-
sta månader har befolkningen minskat med totalt 2 person (39 födda, 43 avlidna, 107 
inflyttade och 105 utflyttade). 

 
d) Kommunen har 9.9.2013 skrivit under avtalet för revisionstjänster med BDO Audiator 

Ab. 
 

e) Stadsfullmäktige i Karleby har godkänt plan för utveckling av vattentjänsterna i Karleby.  
Kommunstyrelsen i Kronoby gav utlåtande om planen 8.4.2013 § 132. 

 
f) Kommunfullmäktiges gruppordförande och presidiet, kommundirektören och kommun-

styrelsens ordförande har sammanställt webropolenkäten om totalreformen av kom-
munallagen.  

 

KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen antecknar delgivningsärendena för kännedom. 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen omfattade enhälligt förslaget. 
_______________ 
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241 §. ÖVRIGA ÄRENDEN 

Kommundirektören redogjorde under paragrafen Övriga ärenden för informationsmötet 
19.9.2013 i Djupsjöbacka skola gällande skolans framtid. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt anteckna ärendet för kännedom. 
_________________ 
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Dnr: KST 164/2013 
 
 
242 §.     NÄMNDER       Bengt Björks anhållan om befrielse från medlemskap i Terjärv 

kommundelsnämnd 

Avdelningssekreteraren: 
Bengt Björk anhåller 18.9.2013 om befrielse från sina kommunala förtroendeuppdrag på 
grund av flyttning från orten. Han är medlem i Terjärv kommundelsnämnd.  
 
Terjärv kommundelsnämnd, tillsatt av fullmäktige 28.2.2013 § 44, har för mandatperioden 
2013-2016 följande sammansättning: 
 
Helen Timgren ersättare Susanne Saitajoki 
Mårten Forsander             ” Dan-Anders Granvik 
Sonja Kolppanen ” Erika Biskop 
Inger Furu-Vidjeskog ” Matilda Svartsjö 
Bengt Björk  ” Helmer Ollqvist 
Christian Hansson ” Christel Viitanen 
Jan-Erik Norrkniivilä ” Tom Byskata 
 
Till ordförande utsågs enhälligt Helen Timgren och till vice ordförande Mårten Forsander. 
 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige 
att     Bengt Björk beviljas befrielse från uppdraget som ledamot i Terjärv kommun-

delsnämnd och 
att     fullmäktige utser ny medlem i Terjärv kommundelsnämnd. 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige 
att     Bengt Björk beviljas befrielse från uppdraget som ledamot i Terjärv kom-

mundelsnämnd och 
att     fullmäktige utser ny medlem i Terjärv kommundelsnämnd. 
________________  
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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: 236-237, 242 
 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande 
enligt 89 § 1 mom. kommunallagen kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer: 235, 238-239 
 
 
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: 235, 238-239 
 
 
 
 
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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