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153 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kallelse till detta sammanträde har utfärdats den 30 april 2013 och tillställts samtliga med-
lemmar av kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 
 
BESLUT: 
 
Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och kommunstyrelsen beslutför. 
_____________ 
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154 §. PROTOKOLLJUSTERING 

Kommunstyrelsen utser Sixten Dalvik och Mikaela Dahlbacka att justera protokollet. Proto-
kollet justeras den 8 maj.  
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen utsåg Sixten Dalvik och Mikaela Dahlbacka till protokolljusterare. 
_____________ 
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155 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 

Kommunsekreteraren: 
Bertel Riippa önskar att under Övriga ärenden tas fråga om mötet i Lappfors mellan direktö-
rerna och styrelseordförandena i Pedersöre, Larsmo, Nykarleby och Kronoby till diskussion. 
Kommundirektören säger att han kan informera om mötet under sin frågestund § 158, vilket 
omfattas. 
 
BESLUT: 
 
Föredragningslistan godkänns i föreslagen form. 
_____________ 
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156 §. KOMMUNSTYRELSEN    Frågestund 

Kommunsekreteraren: 
Kommundirektören informerar styrelsen om aktuella frågor. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Informationen antecknas för kännedom. 
 
Kommundirektören berättade för styrelsen om budgetrapporten för januari-mars samt om 
mötet mellan kommun- och stadsstyrelseordförandena i Pedersöre, Larsmo, Nykarleby och 
Kronoby den 9 april i Lappfors. Efter informationen diskuterades båda frågorna. 
 
 
BESLUT: 
 
Informationen och diskussionen antecknades för kännedom. 
_____________ 
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157 §. NÄMNDERS PROTOKOLL 

Kommunsekreteraren: 
Enligt 51 § i kommunallagen kan kommunstyrelsen, dess ordförande, kommundirektören 
eller en tillförordnad tjänsteman överföra av en nämnd avgjort ärende till behandling i styrel-
sen. Styrelsen kan upphäva nämndens beslut eller återförvisa ärendet till ny behandling. 
Genomgången av besluten ger även styrelsen information om nämndens verksamhet och 
aktuella frågor. 
 
Avskrifter av protokoll från följande möten har tillställts kommunstyrelsen: 
 

- svenska skolsektionen 25.4 
- Kronoby kommundelsnämnd 3.4 
 

 
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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Dnr: KST 108/2013 
 
 
158 §. UPPVAKTNINGAR   De Stupades Dag 

Kommunsekreteraren: 
Till kommunens tradition hör att på De stupades dag tillsammans med representanter för 
församlingarna och veteranerna uppvakta vid hjältegravarna. De stupades dag firas i år sön-
dagen den 19 maj. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen utser tre personer att tillsammans med församlingarnas och veteranernas 
representanter uppvakta vid hjältegravarna på De Stupades Dag. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen utsåg Hans-Erik Lindgren (ersättare Göran Strandvall), Sixten Dal-
vik (Bertel Riippa) och Bernt Storbacka (Bengt-Johan Skullbacka) att tillsammans med 
representanter för församlingarna och veteranföreningen uppvakta vid hjältegravarna 
på De Stupades Dag. 
_____________ 
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Dnr: KST 110/2013 
 
 
159 §. SEMESTER    Fastställa kommundirektörens semester 

Kommunsekreteraren: 
Kommundirektör  Michael  Djupsjöbacka  anhåller om  att  semester  fastställs att tas ut 
24.6–24.7 (23 dagar). Återstående 15 dagar sparas att tas ut senare. 
Kommundirektören är berättigad till sammanlagt 38 semesterdagar för kvalifikationsåret 
1.4.2012–31.3.2013. 
Enligt förvaltningsstadgan § 41 beviljas kommundirektörens semester och tjänstledigheter av 
kommunstyrelsen. 
Han anhåller samtidigt om att få ta ut 5 dagar av semesterpremien som ledig tid. 
 
ORDFÖRANDENS FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen fastställer kommundirektörens semester att uttas under ovan nämnda tid-
punkter. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen godkände enhälligt ordförandens förslag. 
_____________ 
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Dnr: KST 111/2013 
 
 
160 §.   SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD   Utvärdering av social- och hälsovårdssamarbetet för 

perioden 2009-2012 

Kommundirektören: 
Under föregående kommunfullmäktigeperiod utvecklades värdkommunsamarbetet med Kar-
leby stad enligt de riktlinjer och beslut som fattats på nationell nivå inom den s.k. KSSR-
processen där statsmakten angett ramarna för samarbete inom social- och hälsovården och 
gällande minimikrav på ett befolkningsunderlag på 20 000 invånare för samarbetsområden.  
 
Efter fyra bokslut och de erfarenheter som finns inom samarbetsområdet är det läge att i sif-
ferbelysning ta fram uppgifter på hur de ekonomiska konsekvenserna av samarbetet har ut-
fallit. I detta läge finns det inte internt material över hur kvaliteten på servicen har utvecklats. 
Men inom den s.k. Arttu-undersökningen finns material om hur Kronoby kommuns invånare 
uppfattar servicen under perioden. Dessutom har en invånarenkät gjorts inom Kronoby 
kommun med frågor om hur servicen uppfattas. I det följande presenteras närmare statistik 
över kostnadsutvecklingen, vad gäller invånarnas uppfattning finns material om Arttu-
undersökningen och den egna enkäten.  Karleby stad har dessutom undersökt hur persona-
len inom vårdsektorn uppfattar den nya samarbetssituationen.  
 
Allmänt kan för Kronoby kommuns del konstateras att kostnadsutvecklingen inom vårdsek-
torn har utvecklats i enlighet med den allmänna kostnadsutvecklingen inom sektorn. Väljer 
man som utgångspunkt år 2000 och gör en indexerad jämförelse ur ett 10 årsperspektiv (an-
tagandet att år 2000 är lika med 100 för alla kommuner) framgår att indexet för Kronoby 
kommun år 2010 är 167 medan det för Finland totalt ligger på 170. Värdkommunen Karlebys 
index är 190 dvs. värdkommunens kostnadsökning ligger relativt sett c. 12 % över landets 
ökningstakt. Det kan noteras att ökningen i Kronoby tilltog fr.o.m. 2008 men detta har inte ett 
direkt samband med att samarbetsområdet då skapades. Noteras kan, som en jämförelse, 
att ökningsnivån i staden Jakobstad ligger nära riksmedeltalet. 
 
Skillnaden i utveckling baserar sig i väldigt stor utsträckning på hur användningen av specia-
liserad sjukvård har utvecklats och kostnadsnivån inom denna sektor. Kronoby kommuns 
kostnader per invånare ligger på landsmedelnivå år 2010 och på samma relativa nivå låg 
kostnaderna också år 2000. Under perioden ingår en fyraårsperiod 2003-2007 med sjunkan-
de kostnaderna i reala termer och kommunen lyckades då också skapa en stabil ekonomisk 
plattform med ackumulerade överskott.  Ökningen under åren 2011 och 2012 har för Krono-
bys del varit c. 6 % per år dvs. betydligt över den allmänna kostnadsutvecklingen. Värdkom-
munen Karleby har i slutet av 10-årsperioden en kostnadsnivå som ligger 112 euro per invå-
nare över landets medeltal vilket innebär c. 5,2 miljoner euro på årsnivå för Karleby stads 
del. Noteras bör att Jakobstads kostnader relativt sett kommit närmare landets medeltal då 
de år 2000 låg drygt 30 % över medeltalet och år 2010 drygt 10 % över landsmedeltalet.  
 
För Kronoby kommuns del har under hela 10-årsperioden varit kännetecknande en hög grad 
av användning av primärvårdstjänster. I en jämförelse med landsnivå och två av landsbygds-
kommunerna i regionen framgår att Kronoby skiljer sig märkbart i användningen av primär-
hälsovårdstjänster. Användningen i Kronoby är c. 40 % högre än i Nykarleby som med unge-
fär samma befolkningsunderlag och åldersstruktur ligger närmare landsmedeltalet.  Kort kan 
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konstateras att vårdkedjan i Kronoby traditionellt sett i högre grad har varit anstaltsberoende 
och institutionaliserad jämfört med landet överlag.  
 
Ny lagstiftning och nationella prioriteringar inom vårdsektorn innebär att nya vård- och boen-
deformer har utvecklats för att bättre svara mot de krav som framtiden ställer. En stabilise-
ring av läkarsituationen och utvecklande av vårdkedjan är av högsta prioritet inom samar-
betsområdet och en förutsättning för att med rimliga ekonomiska och personella resurser 
klara av framtida vårdbehov. 
 
Värdkommunavtalet med Karleby stad är en del av samarbetsformerna inom Mellersta Ös-
terbottens sjukvårdsdistrikt.  Inom distriktet finns också ett samarbetsområde kallat JYTA. 
Området administreras inom sjukvårdsdistriktet MÖCS och för jämförelsens skull kan konsta-
teras att i Kaustby och Kannus, två kommuner som är jämförbara med Kronoby, har kost-
nadsutvecklingen stigit betydligt kraftigare jämfört med Kronoby och landet i medeltal och 
utvecklingen i dessa två kommuner har inte varit positivare efter 2008. 
 
I två figurer som kommunfullmäktige i Kronoby behandlade 14.6.2007 framgår grunderna för 
det samarbete man önskade utveckla inom samarbetsområdet.  Efter 2007 har en hel del 
lagstiftning och utvecklingsprocesser genomförts på riksnivå som inte var kända då. Som 
allmänt konstaterande kan ändå framhållas att inom de 9 områden som enligt figuren utgör 
närservice har utvecklingen varit klart positiv. Läkarsituationen är klart bättre än 2007/08 och 
mottagningarna verkar inom alla delområden och dessutom i förnyade utrymmen. Rådgiv-
ningen och skolhälsovården fungerar, hemvården utvecklas och serviceboendet är på en helt 
ny nivå både vad gäller kvaliteten på boendet och antalet platser. I p. 9 nämns anstaltsvård, 
en vårdform som inte mera finns utan har utvecklats till nya boendeformer i ”hemlika förhål-
landen” samtidigt som den medicinska nivån utvecklats på befintliga platser på vårdcentren. 
 
Inom socialvården har närservicen utvecklats framför allt inom dagvården där satsningen på 
nya enheter är helt i kommunens händer i.o.m. att dagvården har överförts till Kronoby kom-
muns ansvarsområde och utgör en del av bildningssektorn. Ökningen av dagvårdsplatser 
under senaste fullmäktigeperiod är drygt 25 % . 
 
Nivåindelningen i kommunnivå, regionnivå och landskapsnivå är kanske inte mera aktuell 
genom det reformarbete som har gjorts och som ännu återstår. Termen som nu och i framti-
den kommer att omfatta all service inom den offentliga vården är samarbetsområde. Oklart 
är ännu samarbetsområdenas geografiska omfattning på nationell och regional nivå.  
 
Av sifferuppgifter framgår klart att under de senaste fyra åren har många av de vårdformer 
som kan kallas närservice varit på en klart bättre nivå än de var år 2007/08, vilket också 
framgår av invånarenkäterna. Utvecklingens riktning och innehåll kommer också i framtiden 
att i mångt och mycket bygga på lokala initiativ och lokala beslut - också inom större helheter 
som kallas samarbetsområden. 
 
Viktigt för utvecklingen inom bägge sektorer är den starka politiska representation som Kro-
noby kommun har i den svenska sektionen som underlyder social- och hälsovårdsnämnden 
samt det faktum att fastighetsbeståndet är i kommunens ägo och att nya satsningar i anlägg-
ningar och byggnader sker genom beslut i fullmäktige i Kronoby kommun och den budget 
som där godkänns. 
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KD:S FÖRSLAG:  
 
Kommunstyrelsen torde ta del av utvärderingen och använda materialet som underlag för 
utformanden av den strategi för kommunen som skall uppgöras för tidsperioden 2013-2020. 
Utvärdering delges kommunfullmäktige och äldre rådet. 
 
Under diskussionen konstaterades att utvärderingen kunde kompletteras med ekonomiska 
tal för 2012. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen omfattade enhälligt förslaget och föreslår för fullmäktige 
att      utvärderingen antecknas för kännedom 
_____________ 
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Dnr: KST 123/2012 
 
 
161 §. PROJEKT   Integrering av flyktingar 

Kst 22.4.2013: 
Kst 3.12.2012 § 311: 
Kst 15.10.2012 § 266: 
Kommunsekreteraren: 
Inrikesministeriet har beviljat medel för ett projekt för snabbare integrering av flyktingar i Jakobstads-
regionen för tiden 16.3.2012–30.6.2013. Projektets syfte är att 1) ordna 5 dagars kurser i samhällsori-
entering och hälsoinformation för personer över 15 år samt en dag för 12-14 åringar, 2) verka för ef-
fektivare och snabbare språkinlärning och 3) verka för integrering genom föreningsverksamhet. Av 
projektets kostnader om 155 331,39 € står EU för 50 % och kommunerna för andra hälften.   Kostna-
derna fördelas procentuellt mellan kommunerna enligt antalet kvotflyktingar så att vår kommuns andel 
blir 15 %, då vi har 25 flyktingar av sammanlagt 167 som kommit till nejden genom samarbetsnämn-
dens gemensamma satsning. Kostnaderna för Kronoby uppgår till 7 232,50 €.   
Det är möjligt att förlänga projektet med ett år till 30.6.2014 som behövs för att få till stånd fungerande 
modeller. Kostnaderna för förlängningen är sammanlagt 55 495 € som fördelas enligt samman princi-
per så att vår andel blir 4 162,15 €.   
KD:S FÖRSLAG: 
Kommunstyrelsen deltar i projektet för snabbare integrering av flyktingar. Kostnaderna belastar Kst 
EU- och övriga projekt 2200-4473. 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt remittera ärendet för komplettering med projektplan och mera detal-
jerad budget. 
__________ 
Kst 3.12.2012: 
Av projektplanerna som tillställts styrelsen framgår närmare beskrivningar och budgeter. Av bilaga 1 
framgår att kostnaderna för det första projektet ska vara 115,331,39 € och inte 155 331,39 som i 
nämndens beredning.  
Dagvårdschef Carina Ahlström, kommunens medlem i den regionala arbetsgruppen för flyktingmotta-
gande, är närvarande under frågans behandling.   
KD:S FÖRSLAG: 
Kommunstyrelsen deltar i projektet för snabbare integrering av flyktingar. Kostnaderna belastar Kst 
EU- och övriga projekt 2200-4473. 
Carina Ahlström var närvarande under frågans behandling och svarade på de frågor som ställdes. 
Under diskussionen föreslår Marina Furubacka att kommunen inte deltar i projektet då mycket i vår 
kommun görs på egen hand. Om möjligt köps de delar och tjänster vi behöver som den post-arrival 
undervisning afghanerna deltog i i somras. Peter Albäck stöder förslaget. Sedan diskussionen avslu-
tats 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 Furubackas förslag röstar ”nej”, vilket godkändes. Vid omröstningen avgavs 2 ja-röster 
(Byggmästar, Lindgren), 6 nej-röster (Albäck, Furubacka, Hagström, Hongell, Sandvik, Wassborr) och 
1 nedlagd (Dahlvik). 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen beslöt efter omröstning att inte delta i projektet för snabbare integrering av flykting-
ar. 
__________  
Kst 22.4.2013: 
Kommundirektören: 
Integreringen av flyktingarna fortgår programenligt. Kronoby kommuns kostnader skulle emellertid bli 
på en klart lägre nivå om Kronoby fattar beslut om att ingå i projektet. 
KD:S FÖRSLAG: 
Kommunstyrelsen torde fatta beslut om att delta i projektet och dess fortsättning. 
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BESLUT: 
Kommunstyrelsen beslöt efter diskussion enhälligt remittera frågan för vidare beredning. Dagvårds-
chefen kallas till mötet för ytterligare information. 
_______________ 
Kst 6.5.2013: 
Av projektarbetare Ulla Linders brev, Bilaga 1/161 § av 6.5.2013 framgår att kostnaderna för 
deltagande i projektet, del 1, för Kronoby är 7 196,60 €.  Om kommunen inte deltar till fullo 
utan endast köper vissa delar och tjänster är kostnaderna 8 571,30 enligt faktura och sam-
mandrag av de faktiska kostnaderna, Bilaga 2/161 § av 6.5.2013.  Detta innebär att det blir 
1 374,70 € dyrare att delta endast till vissa delar då EU-stödet dras bort i detta fall. 
Beslut borde samtidigt tas om projektets fortsättning för tiden 1.7.2013–30.6.2014. Kommu-
nens andel är 4 328,65 €. Med tanke på att nya kvotflyktingar är på kommande är projektet 
viktigt. Kommunfullmäktige förband sig 15.11.2012 § 61 att senast i april 2013 ta emot ca 10-
15 burmesiska eller afghanska kvotflyktingar. Mottagandet skulle liksom tidigare år ske i 
samarbete med andra kommuner inom Jakobstadsregionen, som hade likadana beslut om 
tidpunkten. Då Migrationsverket inte kunde lova att flyktingarna anländer på våren har mot-
tagandet flyttats fram ett år till vintern/våren 2014. 
 
Carina Ahlström är med på mötet och kan vid behov redogöra mera ingående för frågan. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen besluter delta i projektet och dess fortsättning för integrering av flyktingar. 
  
Carina Ahlström presenterade frågan mera ingående innan den togs till behandling. Under 
diskussionen föreslog Elisabeth Hagström att kommunstyrelsen vidhåller sitt beslut från 
3.12.2012 gällande projektets första del men går med i det fortsatta projektet. Sedan diskus-
sionen avslutats konstaterade ordföranden att förslaget inte fått understöd och förfaller. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt efter diskussion godkänna förslaget. 
_____________ 
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162 §. DELGIVNINGSÄRENDEN 

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

- social- och hälsovårdsnämnden 17.4 
- Mellersta Österbottens förbunds landskapsstyrelse 15.4 
- arbetsplatsmöte vid Sandbacka Vårdcenters renovering och omändring 24.4 
- styrelsen för Mellersta Österbottens samkommun för specialsjukvård och grundser-

vice 23.4 
- samkommunsstyrelsen för Mellersta Österbottens utbildningskoncern 23.4 

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

148 personer eller 4,7 % av arbetskraften var utan arbete, av dessa var 16 under 25 år 
och 68 över 50 år, 23 hade varit utan arbete över ett år, 18 var placerade med olika åt-
gärder, 16 arbetsplatser var lediga.  I förhållande till föregående månad har de arbets-
lösa minskat med 8 personer och jämfört med mars 2012 ökat med 39 personer. I Ja-
kobstadsregionen var arbetslöshetsprocenten 5,8 och i hela landet 11,0. Frånsett 
Åland var sysselsättningsläget bäst i landskapet Österbotten. 
 

c) Statistikcentralens befolkningsändringar mars 2013; befolkningen ökade med 5 perso-
ner då 8 är födda, 7 avlidit, 15 flyttat in från andra kommuner och 10 ut ur kommunen, 
1 flyttat hit från utlandet och 2 flyttat utomlands. Under årets tre första månader har be-
folkningen ökat med 5 personer då 19 är födda 24 avlidit, 44 flyttat hit och 34 bort.   

 
d) Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland meddelar att utlåtande kan ges om 

Rönnqvist Greger Ab:s ändrade ansökan för pälsdjursfarmning och utvidgning av den. 
Miljönämnden ger eget utlåtande i ärendet.  

 
e) Uttalande från äldrerådens regionträff i Larsmo 23.4.2013, gällande stängning eller hot 

om stängning av vårdhem och äldreanstalter och den oro detta medför för brukare och 
upprätthållare. Råden kräver snar omprövning av hur regelverk tolkas och efterföljs. 

 
f) Biträdande justitiekansler Mikko Puumalainen och äldre justitiekanslerssekreterare 

Irma Tolmunen bekantade sig med samservicen i vår kommun 6.5. Diskussionen kret-
sade främst kring FPA-servicen. FPA representerades av Esa Rahja, Johanna Wentin 
och Fredrik Näse.  

 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen antecknar delgivningsärendena för kännedom. 
 
BESLUT: 
 
Ärendena antecknades. 
_____________ 
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163 §. 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: 155-156, 158-160. 
 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande 
enligt 89 § 1 mom. kommunallagen kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer: 157, 161 
 
 
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: 157, 161 
 
 
 
 
 
 
 
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 
6.5.2013 

 
 
Sida 
9/220 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

14.5.2013 

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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