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Torrkulla, Tage kl. 16.00 – 20.30 
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Protokollförare: 

 
 
 
Carola Stolpe-Fagernäs 

Protokolljustering 
plats och tid: 

Kronoby, den 5 november 2013 

 
 
 
Bengt-Johan Skullbacka 

 

 
 
 
Liane Byggmästar 

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

Kronoby, den 12 november 2013 

 
 
 
Carola Stolpe-Fagernäs, tf. ekonomichef 
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KALLELSESIDA 
 
Utfärdat 
30.11.2013 

 
 
Sida 
17/375 

 

Protokollet framlagt till påseende, tid och plats 
Tisdagen den 12 november 2013 
Kommungården  
Ordförande 
 
 
Bernt Storbacka 
Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser, intygar: 
 
 
Carola Stolpe-Fagernäs, tf. ekonomichef 
 

Sammanträdestid Måndagen den 4 november 2013, kl. 16.00 
 

Sammanträdesplats Kommungården 
 

Ärendets 
nummer 
 

Ärende  

 
274 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 
275 §. PROTOKOLLJUSTERARE 
276 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 
277 §. NÄMNDERS PROTOKOLL 
278 §. UNDERSTÖD     DUV i Karlebynejden r.f.:s ansökan om förord för  
  utvecklande av boendeverksamhet för  
  handikappade i Kronoby kommun 
279 §. RÄTTELSEYRKANDE     Bertel Riippas rättelseyrkande;   
  kommunstyrelsens § 265 
280 §. BUDGET 2013     Bokföringsrapport 1.1 - 30.9.2013 
281 §. BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016    Första behandlingen 
282 §. DELGIVNINGSÄRENDEN 
283 §. INITIATIV  Elisabeth Hagströms initiativ om öppna 
  styrelsemöten 
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Sammanträdesdatum 
4.11.2013 

 
 
Sida 
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

12.11.2013 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

 

274 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kallelse till detta sammanträde har utfärdats den 30 oktober 2013 och tillställts samtliga med-
lemmar av kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 
 
BESLUT: 
 
Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och kommunstyrelsen beslutför. 
_______________ 
 
 
 
 
   



KRONOBY KOMMUN 
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KOMMUNSTYRELSEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
4.11.2013 
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

12.11.2013 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

 

275 §. PROTOKOLLJUSTERARE 

Kommunstyrelsen utser Bengt-Johan Skullbacka och Liane Byggmästar att justera protokol-
let. Protokollet justeras den 6 november 2013. 
 
Kommunstyrelsen utser även ny protokolljusterare för paragraf 265 som är ojusterad från 
mötet 21.10. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen utsåg Bengt-Johan Skullbacka och Liane Byggmästar till protokoll-
justerare. Kommunstyrelsen justerar § 265 från 21.10.2013 vid behandlingen av § 279. 
_______________ 
 
 
 
 
  



KRONOBY KOMMUN 
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KOMMUNSTYRELSEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
4.11.2013 
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

12.11.2013 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

 

276 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 

Elisabeth Hagström önskar inlämna ett initiativ.   
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen godkänner föredragningslistan med ovannämnda tillägg. 
_______________ 
 
  



KRONOBY KOMMUN 
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KOMMUNSTYRELSEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

12.11.2013 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

 

277 §. 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: 
 

- tekniska nämnden, 16.10.2013 
 
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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Nämnd Kommun- 
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fullmäktige 
 
 

 

Dnr: KST 187/2013 
 
 
278 §.  UNDERSTÖD     DUV i Karlebynejden r.f.:s ansökan om förord för utvecklande av 

boendeverksamhet för handikappade i Kronoby kommun 

Avdelningssekreteraren: 
DUV i Karlebynejden r.f. kommer att hos ARA ansöka om investeringsstöd och räntestödslån 
för byggande av hyresbostäder för handikappade. 
 
Social- och hälsovårdsnämnden tillsatte 15.8.2012 § 198 en planeringskommitté kring boen-
desituationen för handikappade i Kronoby. Arbetsgruppen har haft tre möten gällande ny-
bygget, 30.5.2013, 12.9.2013 och 11.10.2013. Arbetsgruppen har konstaterat att det finns ett 
behov av ett nytt boende i kommunen, som baserar sig på kartläggningen som på begäran 
av DUVK gjordes i kommunen december 2012 – februari 2013. DUVK är intresserad av att 
bygga ett nytt boende och kommer att ansöka om stöd från ARA för ändamålet. På DUVK:s 
styrelsemöte 4.6.2013 konstaterades att föreningen ställer sig positiv till att bygga ett nytt 
stödboende som fungerar som gruppboende med 5 platser förutsatt att föreningen och Kar-
leby stad/Kronoby socialservice kommer överens om 10 års hyresgaranti och att staden står 
för planeringskostnaderna ifall projektet inte förverkligas. Föreningen kommer att ansöka om 
investeringsstöd och räntestödslån för byggande av hyresbostäder för handikappade hos 
ARA. Ansökan om stöd skall vara inlämnad 14.11.2013. 
 
Planen är att nybygget skulle bestå av 5 hyreslägenheter med egen kokvrå, wc och dusch. 
Detta skulle ge möjlighet till självständigt boende, vilket uppfyller de landsomfattande planer-
na för boendet för handikappade och utvecklingsstörda.  Det finns byggrätt på Solgårdens 
nuvarande tomt, som ägs av Kronoby kommun. DUVK skulle ansvara för byggandet och fas-
tigheten. Klienterna skulle ha egna hyresavtal med föreningen. Kommunen skulle stå för 
verksamheten samt hyra en del av allmänna utrymmen i boendet.  

Arbetsgruppen önskar nu få klartecken av svenska sektionen, social- och hälsovårdsnämn-
den samt Kronoby kommunstyrelse att gå vidare i planeringen tillsammans med DUVK. 
DUVK ansvarar för byggandet och fastigheten, verksamheten skulle kommunen ansvara för.  
 
Arbetsgruppen anhåller om förordan av Kronoby kommunstyrelse för projektet. Arbetsgrup-
pen önskar få godkännande av DUVK:s begäran om 10 års hyresgaranti samt att staden står 
för planeringskostnaderna ifall projektet inte förverkligas. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsens förordar DUV i Karlebynejden r.f.:s ansökan om investeringsstöd och 
räntestödslån för byggande av hyresbostäder för handikappade. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget. 
_______________ 
  
Elisabeth Hagström anmälde jäv och deltog inte i behandlingen av ärendet. 
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Sammanträdesdatum 
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

12.11.2013 
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Nämnd Kommun- 
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Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

Dnr: KST 185/2013 
 
 
279 §.   RÄTTELSEYRKANDE    Bertel Riippas rättelseyrkande;  kommunstyrelsens § 265 

Bertel Riippa har inlämnat rättelseyrkan till § 265 enligt Bilaga 1/279 § av 4.11.2013. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen förkastar ovannämnda rättelseyrkande som obefogat med hänvisning till 
kommunstyrelsens utlåtande i ett liknande och överklagat beslut till förvaltningsdomstolen 
angående § 169.  
Paragraf 265 inte är justerad och enligt besvärsanvisningen kan det inte heller anföras rättel-
seyrkan eller besvär mot paragrafen då den är av beredande karaktär och slutligt beslut i 
sakfrågan skall tas av kommunfullmäktige. 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen godkände Bertel Riippas rättelseyrkan och infogar följande anteck-
ning i protokollstexten gällande § 265 från 21.10.2013:  
”Bertel Riippa föreslår att Kronoby kommun bör delta i två utredningar Jakobstadsre-
gionens, Kronoby kommuns och Karleby stads samgång till en storkommun eller 
storstad (trillingstad) som är tvåspråkig med två förvaltningsspråk. Förslaget vann 
inte understöd och förföll.” 
 
Kommunstyrelsen beslöt att styrelsens förslag till fullmäktige i ovannämnda paragraf 
lyder:  
”Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige  
att Kronoby kommun anmäler till finansministeriet att kommunen har för avsikt att 

ta del i två utredningsområdesutredningar, det vill säga Karleby stads och Ja-
kobstadsregionens utredningsområden enligt överenskommelser inom respekti-
ve områden.” 

_________________ 
 
Bertel Riippa anmälde jäv och deltog inte i behandlingen av ärendet. 
 
 
 
  






benita.frojdo
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 
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Nämnd Kommun- 
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Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

Dnr: KST 188/2013 
 
 
280 §. BUDGET 2013    Bokföringsrapport 1.1 - 30.9.2013 

Tf ekonomichefen: 
Resultatet för 1.1–30.9.2013 visar -259 300 €. I förhållande till budgeten för nio månader är 
resultatet 635 800 € bättre än budgeten förutsätter, då budgeten för perioden är -895 100 €. 
 
Driftsinkomsterna har influtit till 85,0 % och driftsutgifterna har utnyttjats till 75,3 %, vilket re-
sulterar i att nettoförbrukningen blir 74,5 % eller en totalunderskridning på 228 200 €. I rela-
tion till årsförbrukningen bör nettoförbrukningen för 9 månader uppgå till högst 75 %.  
 
Kommunalskatten ligger 689 800 € över budgeten, trots att skattedebiteringen för 2012, som 
uppbärs i november, har beaktats. Statsandelarna ligger 424 300 € under det som budgete-
rats. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen antecknar bokföringsrapporterna för tiden 1.1–30.9.2013 för kännedom. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen omfattade enhälligt förslaget. 
_______________ 
 
 
  



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
KOMMUNSTYRELSEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
4.11.2013 

 
 
Sida 
17/383 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

12.11.2013 
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Nämnd Kommun- 
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Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

Dnr: KST 177/2013 
 
 
281 §. BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016    Första behandlingen 

T.f ekonomichefen: 
Kommunfullmäktige godkände 3.6.2013 § 169 ramarna för driftsbudgeten 2014. Vid jämfö-
relse med nettoutgifterna i dispositionsplanen för år 2013, är det belopp som godkänts i ra-
marna 557 300 € högre eller en ökning med 1,48 %. Vid jämförelse med innevarande års 
dispositionsplan innehöll ramen en förhöjning av löner med 2,5 % och även för driftens pla-
neår 2015-2016 beslöts att en förhöjning på 2,5 % räknas mellan åren. 
Kommunstyrelsen godkände 24.6.2013 § 189 direktiv och beräkningsgrunder inför nämnder-
nas budgetarbete samt att inlämningstiden för budget- och ekonomiplanshandlingarna samt 
bilagorna var senast 22.9.2013. 
Nämndernas förslag har sammanställts och de äskade nettoanslagen för driften år 2014 
uppgår till 38 876 890 € eller 781 273 € mera än den nettoram fullmäktige givit för driftsbud-
geten. I det förslag som framläggs för driften år 2014 har nettoutgifterna ökats med 17 442 € 
från ramen till 38 113 059 € eller 1,53 % högre än innevarande års ordinarie nettobudget. 
 
I förslaget till resultaträkning har skatterna ökats med totalt 604 000 € från ramen. Budgetför-
slaget utgår från att skattesatserna för kommunal- och fastighetsskatten höjs. 
Enligt förslaget till resultaträkning uppgår 2014 års resultat till -1 296 509 € mot -1 148 917 € 
i ramen. 
De statsandelsberäkningar som ligger till grund för budgetförslaget har gjorts enligt uppgifter 
från kommunförbundet. 
Till föredragningslistan bifogas behövligt material kring budgetförslaget.  
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen inleder behandlingen av budgeten för år 2014 gällande alla budgetdelarna 
samt ekonomiplanen 2015-2016. I förslaget framkommer nämndernas äskanden om anslag 
samt förslag till anslag. Ekonomiplanen 2015-2016 för driftshushållningen, resultaträkningen 
och finansieringsdelen samt elverkets budgetförslag och ekonomiplan behandlas i andra 
läsningen. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt att vid första behandlingen genomgås budgetåret 2014 för 
driftsekonomidelen och texterna under Målsättning och tyngdpunktsområden, Mål-
sättningar för budgetåret 2014 och Målsättning för planeåren 2015-2016. 
 
 
DRIFTSEKONOMIDELEN 
 
 
C 10 CENTRALVALNÄMNDEN  

 Kommunstyrelsen beslöt att i texten om Målsättning för 2014 och 2015-2016 in-
tas en skrivning om aktivering av förstagångsväljare. 
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C 15 REVISIONSNÄMNDEN 
 
C 20 KOMMUNSTYRELSEN 
                     Allmän administration och näringsliv 
 Kommunstyrelsen beslöt ta bort personalsekreteraren som ansvarsperson. 

 I texten om målsättning och tyngdpunktsområden tas ordet primärkommunalt 
bort. 
 I målsättningen för budgetåret 2014 intas en mening om att aktivera en dialog 
med företagen. 

                     Flyktingmottagning 
Kommunstyrelsen beslöt att i texten gällande Målsättning för planeåren 2015-
2016 inta en skrivning om att kommunen årligen på fullmäktigenivå tar ställning 
till flyktingmottagning.  

                     Social- och hälsovård 
                     Landsbygd 
 
C 40 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Kultur 
                Idrott 
 Ungdom 
 Nykterhet 
 
C 50  BILDNINGSNÄMNDEN 

Under diskussionen föreslår Mikaela Dahlbacka att anslaget för 2014 höjs med 
70 000 € för att bevara Djupsjöbacka skola under läsåret 2014-2015. Förslaget 
stöds av Seppo Filppula. Sedan diskussionen avslutats konstaterar ordföranden 
att det finns två förslag och att omröstning bör verkställas. Han föreslår att den 
görs med namnupprop så att den som stöder kommundirektörens förslag röstar 
”ja” och den som stöder Dahlbackas förslag röstar ”nej”, vilket godkändes. Vid 
omröstningen avgavs 6 ja-röster (Byggmästar, Dalvik, Hagström, Riippa, Skull-
backa, Storbacka) och 3 nej-röster (Dahlbacka, Filppula, Hongell). Styrelsen 
beslöt enligt kommundirektörens förslag.   

                     Administration 
                      Dagvård och förskola 
 Grundläggande utbildning 
 Gymnasium 
                Bibliotek  
 Medborgarinstitut 
                      Folkhögskola 
                     Specialanslag för undervisning 
 
C 60 MILJÖNÄMNDEN 
 Miljövård 
 Miljö- och hälsoskydd 
 
C 65 BYGGNADSNÄMNDEN 

 
C 70 TEKNISKA NÄMNDEN 
                 Administration 
 Byggnader 
                      Trafikleder 
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                      Övriga allmänna områden 
 Kommunstyrelsen beslöt på förslag av Bengt-Johan Skullbacka att texten under 
Målsättning och tyngdpunktsomåden kompletteras med en sats om att skogs-
bruket grundar sig på den nyligen uppdaterade skogsbruksplanen. 

                     Vatten- och värmeförsörjning 
 Maskincentralen 
 Brand- och räddningsväsendet 
  
 
Kommunstyrelsen konstaterade att härmed var första genomgången av driftsekonomidelen 
för budgetåret 2014 avklarad.   
 
Inför andra läsningen korrigeras nyckeltal, siffror, årtal och skrivfel.  En ny version av ekono-
midelen framläggs för styrelsen vid andra läsningen den 18 november. Då behandlas också 
resultaträkningen, investeringsdelen och finansieringsdelen.   
______________  
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282 §. DELGIVNINGSÄRENDEN 

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

- Mellersta Österbottens förbund, förbundsstyrelsens möte 28.10.2013 
- Optima samkommun, samkommunstyrelsens möte 1.10.2013 
 

b) Närings-, trafik- och miljöcentralens sysselsättningsöversikt för september 2013; sam-
manlagt 127 personer eller 4,0 % av arbetskraften i kommunen var utan arbete, av des-
sa var 17 personer under 25 år och 50 personer över 50 år, 24 personer hade varit utan 
arbete över ett år, 18 personer var placerade med olika åtgärder och 4 arbetsplatser var 
lediga.  I förhållande till föregående månad har antalet arbetslösa minskat med 14 per-
soner och jämfört med augusti 2012 har antalet arbetslösa ökat med 4 personer. I Ja-
kobstadsregionen var arbetslösheten 5,8 % och i hela landet 10,9 %.  
 

 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen antecknar delgivningsärendena för kännedom. 
 
BESLUT: 
 
Ärendena antecknades. 
_______________ 
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Dnr: KST 189/2013 
 
 
283 §. INITIATIV  Elisabeth Hagströms initiativ om öppna styrelsemöten 

Elisabeth Hagström inlämnade på mötet ett skriftligt initiativ om att kommunen bör återgå till 
öppna, offentliga styrelsemöten. Initiativet bifogas som Bilaga 1/283 § av 4.11.2013. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Initiativet överförs till beredning. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen omfattade enhälligt förslaget. 
__________ 
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ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING 
 
FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING 
 
Vad förbudet grundar sig på 
 
Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 91 § 
kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet. 
 
Paragrafer: 274-283 
 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande 
enligt 89 § 1 mom. kommunallagen kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer 
 
 
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: 
 
 
 
 
 
 
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 
4.11.2013 

 
 
Sida 
17/389 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

12.11.2013 

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. 
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