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123 §.  LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kallelse till detta sammanträde har utfärdats den 3 april 2013 och tillställts samtliga med-
lemmar av kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 
 
BESLUT: 
 
Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och kommunstyrelsen beslutför. 
_____________ 
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124 §. PROTOKOLLJUSTERING 

Kommunstyrelsen utser Susanne Hongell och Bertel Riippa att justera protokollet. Protokollet 
justeras den 10 april.  
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen utsåg Susanne Hongell och Bertel Riippa till protokolljusterare. 
_____________ 
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125 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 

Kommundirektören meddelade att till listan tilläggs som § 135 TOMTER  Anhållan om sam-
manslagning av tomter vid Messveka, Sandström/Kroksjö.  
Elisabeth Hagström önskar att styrelsen som § 136 diskuterar personalfrågor inom administ-
rationen 
 
BESLUT: 
 
Föredragningslistan godkänns med ovannämnda tillägg. 
_____________ 
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Dnr: KST 100/2013 
 
 
126 §. KOMMUNSTYRELSEN    Information om e-möten 

Kommunsekreteraren: 
Kommunens IT-ansvarige Thomas Hongell kommer på mötet att informera om vad som 
krävs för ibruktagande av e-möten och övergång till papperslösa möten. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Informationen antecknas för kännedom.  
 
 
Thomas Hongell redogjorde för styrelsen om e-mötesförfarande. Efter följde en livlig diskus-
sion med många frågor. 
 
BESLUT: 
 
Informationen och diskussionen antecknades för kännedom. Styrelsen beslöt att un-
der en testperiod finns i mötesrummet ett par datorer och pekplattor till ledamöternas 
disposition, innan frågan tas till behandling. 
_____________ 
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127 §. KOMMUNSTYRELSEN    Frågestund 

Kommunsekreteraren: 
Kommundirektören informerar styrelsen om aktuella frågor. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Informationen antecknas för kännedom. 
 
Kommundirektören informerade styrelsen om situationen för flygfältet i Kronoby, läget inom 
kommun- och struktur-, social- och hälsovårdsreformerna samt fullmäktiges aftonskolor kring 
Strategi 2020. 
 
BESLUT: 
 
Informationen antecknades för kännedom. 
_____________ 
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128 §. 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. 
Avskrift av protokoll från miljönämndens möte 26.3 har tillställts kommunstyrelsen. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen övertar inte till behandling de ärenden som avgjorts på miljönämndens 
möte. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget. 
_____________ 
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Dnr: KST 94/2013 
 
129 §. NÄMNDER   Pekka Saajorantas anhållan om befrielse från förtroendeuppdrag 

Kommunsekreteraren: 
Pekka Saajoranta anhåller 26.3.2013 om befrielse från de kommunala förtroendeuppdragen 
som ordförande i finska skolsektionen, medlem i bildningsnämnden och ersättare i Kronoby 
kommundelsnämnd. 
Enligt § 38 i kommunallagen kan den som har giltiga skäl avgå under mandatperioden. Av-
sägelsegrunder som kan åberopas är bland annat 60 års ålder eller samma förtroendeupp-
drag under de fyra närmast föregående åren. Det organ som utsett den valda beviljar befriel-
se och väljer ny ledamot. 
 

Finska skolsektionen utsedd av kommunfullmäktige 17.1.2013 § 13 har för åren 2013-2016 
följande sammansättning: 
Pekka Saajoranta, ordförande ersättare Tina Granbacka 
Jyrki Kivineva, viceordförande ” Ari Pajala 
Johanna Widjeskog  ” Harry Luotsinen 
Eeva Riitta Forsberg  ” Katja Rantala 
Ulla-Maria Åstrand  ” Sari Snåre. 
 

För att lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män ska uppfyllas bör en man väljas. 
 

Ordförandena i skolsektionerna ska enligt förvaltningsstadgan § 61 vara medlemmar i bild-
ningsnämnden. 
 

Kronoby kommundelsnämnd, utsedd av kommunfullmäktige 28.2.2013 § 42, har för åren 
2013-2016 följande sammansättning: 
Börje Nylund, ordförande   ersättare Bodil Saari 
Niina-Maria Holm, viceordförande  ” Pekka Saajoranta  
Minna Lillvik                      ”  Yvonne Hummel 
Maria Finnholm                  ”                  Birgitta Finne 
Göran Strandvall  ” Vidar Enfors 
Teuvo Herranen  ” Andreas Granbacka 
Leif Svartsjö           ” Sari Snåre. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige 
att                Pekka Saajoranta beviljas befrielse från uppdragen som ordförande i finska 

skolsektionen, medlem i bildningsnämnden och ersättare i Kronoby kommun-
delsnämnd, 

att                fullmäktige utser ny medlem i finska skolsektionen, 
att               fullmäktige förordnar en av medlemmarna till ordförande,  
att                  fullmäktige konstaterar att sektionens ordförande är medlem i bildningsnämn-

den,  
att                 fullmäktige utser ersättare i Kronoby kommundelsnämnd och  
att                 samtliga uppdrag gäller för återstående mandattid till utgången av år 2016.  
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget. 
_____________  



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
KOMMUNSTYRELSEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
8.4.2013 

 
 
Sida 
7/162 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

 

16.4.2013 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

Dnr: KST 91/2013 
 
 
130 §. HEDERSTECKEN    Inlämna framställning om hederstecken 

Kommunsekreteraren: 
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland ber att kommunerna sänder sina fram-
ställningar om heders- och utmärkelsetecken senast den 17 maj 2013. För personal inom 
undervisningssektorn bör framställningar insändas senast den 7 maj. Utmärkelsetecknen 
förlänas på självständighetsdagen den 6 december 2013. Framställningar skall gälla tjänste-
innehavare och förtroendevalda, som hör till finansministeriets, inrikesministeriets, social- 
och hälsovårdsministeriets samt undervisningsministeriets förvaltningsområden.  
Närings-, trafik- och miljöcentralen begär senast 31.5 om förslag till utmärkelsetecken åt 
tjänsteinnehavare, arbetstagare och förtroendevalda inom städernas och kommunernas tra-
fik- och miljöförvaltning samt närings-, energi- och lantbruksförvaltning. 
Under tidigare år har även förslag på personer med anknytning till biblioteks-, idrotts- och 
ungdomsväsendet inbegärts.  
Förslagen bör i framställningen vara grupperade enligt förvaltningsområde.  
Framställningarna skall grunda sig på personliga meriter, enbart antalet tjänsteår, -ställning 
eller långvarigt förtroendemannaskap räcker inte. Den främsta utgångspunkten bör vara me-
riter utöver det normala inom yrkesområdet eller i betydelsefulla samhälleliga uppgifter, därtill 
förutsätts gott renommé och vilja att ta emot utmärkelsetecken. 
 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen inlämnar framställning om beviljande av heders- och utmärkelsetecken till 
2-3 personer. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt inlämna framställning om hederstecken åt XXX. 
_____________ 
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Dnr: KST 97/2013 
 
 
131 §.   AVTAL    Avtal för ordnande av miljö- och hälsoskyddet i kommunerna i Mellersta 

Österbotten, tolkning 

Kommundirektören: 
Kronoby kommun har godkänt ett avtal om ordnande av miljö- och hälsoskyddet i kommu-
nerna i Mellersta Österbotten 10.12.2009, Bilaga 1/131 § av 8.4.2013. Avtalsparter är kom-
munerna Karleby, Kannus, Kaustby, Lestijärvi, Perho, Toholampi, Vetil samt Kronoby.  
Enligt p. 3 i avtalet utser parternas fullmäktige ledamöterna i nämnden. Karleby utser 4 le-
damöter och övriga kommuner en var. Medlemskapet följer en rotationsprincip mellan kom-
munerna med en medlem. 
Avtalet innebär att Karleby stad fungerar som värdkommun och följer bestämmelserna i 
kommunallagen § 72 mom. 2. Karleby stad svarar då också för samarbetets förvaltning. Kar-
leby stadsfullmäktige tillsätter nämnden för mandatperioden och följer då bestämmelser om 
könskvotering och övriga i kommunallagen givna stadganden.  
Avtalet ovan är inte att jämföra med en samkommun där tillsättandet av gemensamma organ 
följer kommunallagen §§ 81,  86 och där enligt kommunförbundets hemsida,  Bilaga 2/131 § 
av 8.4.2013,  tillämpningen är den som framgår av bilagan. Viktigt är här att notera att krav 
på att nämndplatser skall fördelas i proportion till de politiska styrkeförhållandena i avtals-
kommunerna inte gäller i värdkommunens nämnder av detta slag, förutsatt att inte avtalspar-
terna har så avtalat.  
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunfullmäktige i Kronoby kommun har enligt gällande avtal om värdkommunskap för 
ordnandet av miljö- och hälsoskydd i kommunerna i Mellersta Österbotten utsett en ledamot. 
 
Under diskussionen föreslår Mikaela Dahlbacka att valet av medlem i i miljöhälsovårds-
nämnden tas till ny behandling i kommunfullmäktige. Sedan diskussionen avslutats konstate-
rade ordföranden att det finns ett förslag som inte vunnit understöd och förfaller. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt efter diskussion omfatta kommundirektörens förslag. 
_____________ 
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Dnr: KST 83/2013 
 
 
132 §. UTLÅTANDE   Karleby stads anhållan om utlåtande; utvecklingsplan för vattentjänster 

Tekniska chefen: 
Kst 23.8.2010 § 189: 
Karleby stad har sänt sin plan för utveckling av vattentjänsterna till kommunen med begäran om utlå-
tande senast 27.8.2010. Karlebys utvecklingsplan har uppgjorts med anlitande av Ramboll Finland Oy 
som konsult.  Ramboll har även fungerat som konsult för Kronobys utvecklingsplan. 
Planen har uppgjorts under ledning av en arbetsgrupp bestående av tjänstemän inom Karleby stad 
och omfattar hela Karlebyområdet efter sammanslagningen med Kelviå, Lochteå och Ullava. 
Planen följer de åtgärder och förslag till förbindelseledningar som framkommer i den regionala utveck-
lingsplanen för området från Nykarleby till Lochteå, som färdigställdes 2009. 
Konkreta saker som ingår i planen och berör Kronoby är bland annat  följande: 

i krisvattenledningsförbindelse Herronen-Jolkka 
i vattenledningsförbindelse Åivo – Sandbacka 
i krisvattenledningsförbindelse Karleby-Kronoby i samband med eventuell transportavloppsled-

ning till Karleby. 
i ledande av avloppsvattnet från Kronoby Vatten och Avlopps reningsverk till Karleby via trans-

port- 
avloppsledning för behandling. Detta föreslås i vår egen utvecklingsplan vara aktuellt efter år 
2025 och i Karlebys plan efter år 2020. 

I planen förslås en omfattande utbyggnad av avloppsnätet till glesbygden. För större och avlägset 
belägna bygrupper föreslås sambehandling. 
Någon exakt tidtabell för utbyggnaden presenteras inte i planen. Kostnaderna per fastighet rör sig om 
ca 6 000 – 10 000 €. 
Miljövårdssekreteraren har för sin del sett på planen, men har inga kommentarer. 
Kan konstateras att utvecklingsplanen följer de planer som presenterats i den regionala utvecklings-
planen, varför Kronoby kommun inte har anmärkningar beträffande förslag till utvecklingsplan. 

 
KD:S FÖRSLAG: 
Kronoby kommun har inga anmärkningar angående Karleby stads förslag till utvecklingsplan för vat-
tentjänster. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
____________ 
 
Kst 8.4.2013: 
Stadsstyrelsen begär utlåtande över uppdaterad plan för utveckling av vattentjänsterna. 
Planen har uppdaterats med beaktande av bl.a. den nya förordningen 209/2011 angående 
glesbygdens avloppsbehandling och Karleby stads miljöskyddsföreskrifter som fastställdes 
4.10.2011. 
I planen konstateras även att tilläggsgrundvatten planeras att fås från Karhinkangas i Lohteå 
och detta minskar behovet att ta grundvatten från Saarikangas på Kronoby åsen. 
Karleby stad har tagit i bruk ett nytt avloppsreningsverk i början av 2012. I dimensioneringen 
har beaktats en möjlig ledning av avloppsvatten från Kronoby år 2020-2025. 
En transportavloppsledning för ledande av avloppsvatten från Lohteå via Kelviå för ledande 
av avloppsvatten till det nya reningsverket kommer att byggas de närmaste åren. 
Stadsstyrelsen föreslår även att fastställelse av nya verksamhetsområden skulle delegeras 
till stadsstyrelsen från stadsfullmäktige. 
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Kan konstateras att utvecklingsplanen följer de planer som presenterats i den regionala ut-
vecklingsplanen varför Kronoby kommun inte har anmärkningar beträffande förslag till ut-
vecklingsplan. 
Kronoby kommun har även för avsikt att göra behövliga uppdateringar i vår egen utveck-
lingsplan och föra den till behandling under detta år. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kronoby kommun har inga anmärkningar angående Karleby stads förslag till utvecklingsplan 
för vattentjänster. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget. 
_____________ 
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Dnr: KST 98/2013 
 
 
133 §. MARKOMRÅDEN  Anhållan om köp av tomtmark vid Påras, Eklund/Renlund. 

Planläggaren: 
Staffan Eklund och Helena Renlund anhåller om köp av ett tomtområde bredvid Påras skola. 
De har för avsikt att bygga ett egnahemshus under detta år. Detta markområde vid Påras på 
ca 4,5 ha köpte kommunen år 2008 för att kunna erbjuda större bostadstomter i lantlig miljö.  
Kommunfullmäktige har 17.3.2011 § 15 godkänt att tomtpriset skall vara 2 €/m2 för detta om-
råde. Då området är oplanerat är det kommunstyrelsen som skall sälja området. Avlopp och 
vatten är färdigt utbyggt till tomten.  
Tomtens läge framgår närmare av bifogad karta, Bilaga 1/133 § av 8.4.2013. 
En servitutsväg bör lämnas åt kommunen så att man kommer fram till det kvarvarande 
skogsområdet. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen säljer åt Staffan Eklund och Helena Renlund ett tomtområde bredvid På-
ras skola bestående av ett ca 3 900 m2 stort outbrutet område av lägenheten Storöj RNr 24:8 
i Påras by. Priset är 2 €/m2, vilket blir 7 800 € för tomtmarken. Tillkommer skogsbeståndets 
värde enligt värdering.  
En 3 m bred vinterservitutsväg reserveras längs med rån mot RNr 24:3 för att komma fram 
till skogsområdet som lämnar kvar i kommunens ägo. Sedvanligt köpebrev upprättas. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget. 
_____________ 
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134 §. DELGIVNINGSÄRENDEN 

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

-  social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion 19.3 
-  social- och hälsovårdsnämnden 20.3 
-  byggnadskommittén för Terjärv bibliotek 18.3 och arbetsplatsmöte 21.3 
-   arbetsplatsmöte vid Sandbacka vårdcenters renovering och omändring 20.3 och 

byggnadskommittéen 28.3 
- Mellersta Österbottens förbunds landskapsstyrelse 18.3 
- samkommunstyrelsen för Mellersta Österbottens utbildningskoncern 21.2 
- styrelsen för Mellersta Österbottens samkommun för specialsjukvård och grundser-

vice 25.3 
- Österbottens avfallsnämnd 12.3 
- KoJak Kollektivtrafikarbetsgrupp 5.3 
- Kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden 4.3 

b) Närings-, trafik- och miljöcentralens sysselsättningsöversikt februari 2013; sammanlagt 
156 personer eller 4,9 % av arbetskraften var utan arbete, av dessa var 15 under 25 år 
och 71 över 50 år, 20 hade varit utan arbete över ett år, 20 var placerade med olika åt-
gärder, lika många arbetsplatser var lediga.  I förhållande till föregående månad har de 
arbetslösa ökat med 3 personer och jämfört med februari 2012 med 23 personer. I Ja-
kobstadsregionen var arbetslöshetsprocenten 6,09, och i hela landet 11,1. Frånsett 
Åland var sysselsättningsläget bäst i landskapet Österbotten. 

c) Statistikcentralens befolkningsändringar februari 2013; befolkningen ökade med 4 per-
soner då 7 är födda, 9 avlidit, 13 flyttat in från andra kommuner och 6 ut ur kommunen, 
1 flyttat hit från utlandet och 2 flyttat utomlands. Under årets två första månader har 
ingen förändring i befolkningstalet skett då 11 är födda 17 avlidit, 28 flyttat hit och 22 
bort.  Magistraten i Västra Finland har 26.3 meddelat att folkmängden vid årsskiftet 
2012-2013 var 6 666 personer vilket är 0,22 % eller 15 mindre än vid föregående års-
skifte. 

d) Karleby stadsfullmäktiges beslut om val av ledamöter i social- och hälsovårdsnämnden 
och dess svenskspråkiga sektion  

e) Regionförvaltningsverkets i Västra och Inre Finland beslut om Ferral Alucast Oy:s ut-
redning om ledande av avloppsvatten från lättmetallgjuteri till avloppsreningsverk samt 
om vattenkvaliteten, Kronoby 

f) Närings-, trafik- och miljöcentralens beslut om tillämpning av ett förfarande vid miljö-
konsekvensbedömning i Mellersta Österbottens Litiumprojekt, Keliber Oy. 

g) KAMPA-projektets  inbjudan till Byturné torsdagen den 11 april kl 18.30-20.30 i Terjärv 
skola 

h) BDO AUDIATOR Ab:s revisor Anders Lidmans utlåtande om valbarhet till revisions-
nämnden 

 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen antecknar delgivningsärendena för kännedom. 
 
BESLUT: 
 
Ärendena antecknades. 
_____________ 
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Dnr: KST 99/2013 
 
 
135 §.  TOMTER Anhållan om sammanslagning av tomter vid Messveka, Sandström/Kroksjö 

Planläggaren: 
Camilla Sandström och Tomas Kroksjö anhåller om en sammanslagning av tomter vid Mess-
veka, Terjärv. Det är tomt 2 och 3 i kv 100 som de önskar få sammanslagna. De planerar att 
bygga ett egnahemshus samt ett större garage under detta år och önskar därför en större 
tomt, Bilaga 1/135 § av 8.4.2013. 
Planläggaren konstaterar att kommunen har 6 tomter vid Messveka.  Messvekatomterna är 
inte små till storleken. Tomt 2 är 2 000m2 och tomt 3 är 2 600m2 . Dock kan konstateras att 
tomterna vid Messveka har varit svårsålda under en längre tid men nu så finns en nybyggd 
lättrafikled till Messvekaområdet vilket förbättrar områdets tillgänglighet. För att få fart på 
området igen så kan man nog slå ihop dessa tomter.  
Tomtindelningen är instruktivt inritad i detaljplanen, d.v.s. riktgivande för en framtida styck-
ning av kvarteret. Det är kommunstyrelsen som beslutar om en ändring i tomtindelningen för 
ett kvarter. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen godkänner att tomtindelningen för tomterna 2 och 3 i kvarter 100 vid 
Messveka, Terjärv, ändras så att dessa tomter slås ihop och bildar en tomt.  
Vid en framtida revidering av planen eller ändring i de närliggande kvartersområdena så be-
aktas denna ändring.  
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget.  
______________ 
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136 §. TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR    Personalförändringar 

Elisabeth Hagström önskar att kommande personalförändringar inom allmänna avdelningen 
tas till behandling. Kommundirektören informerar om att frågan är under utredning och kom-
mer att föreläggas styrelsen när den är beredd. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Frågan bereds. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen godkände 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: 126-127, 129-132, 134-136 
 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande 
enligt 89 § 1 mom. kommunallagen kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer: 128, 133. 
 
 
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: 128, 133. 
 
 
 
 
 
 
 
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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