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15 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kallelse till detta sammanträde har utfärdats den 22 januari 2014 och tillställts samtliga med-
lemmar av kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen förklarade mötet lagenligt sammankallat och kommunstyrelsen be-
slutför. 
_________________________ 
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4.2.2014 
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16 §. PROTOKOLLJUSTERING    

Kommunstyrelsen utser Sixten Dalvik och Mikaela Dahlbacka att justera protokollet. Proto-
kollet justeras den 29 januari 2014. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget. 
__________________________ 
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17 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 

BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen godkände föredragningslistan i uppgjord form. 
_______________________ 
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18 §. KOMMUNSTYRELSEN           Frågestund 

Kommunsekreteraren: 
Kommundirektören informerar styrelsen om aktuella frågor. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Informationen antecknas för kännedom. 
 
BESLUT: 
Informerades om följande frågor: 
 
- flyktingmottagandeläget just nu 
- statsandelsreformen 
- strukturreformarbetet 
- skattebeskedet januari 2014 
- Seljeskontraktet 
___________________ 
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19 §. 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 möte har tillställts kommunstyrelsen: 
 
 - byggnadsnämnden 10.12.2013 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen övertar inte till behandling de ärenden som avgjorts på nämndens möte. 
  
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget. 
 
___________________ 
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Dnr: KST 15/2014 
 
 
20 §. BUDGET 2013  Bokföringsrapport 1.1-30.11.2013 

Tf ekonomichefen: 
En rapport för tiden 1.1–30.11.2013 gällande nämndernas nettoförbrukning i driftsekonomi-
delen samt resultaträkning har uppgjorts. 
Resultatet för perioden uppgår till -817 400 € eller 276 900 € bättre än budgeten förutsätter. 
Driftsintäkterna har influtit till 106,3 % och -kostnaderna har använts till 92,4 %, vilket resulte-
rar i en nettoförbrukning på 91,2 % eller en totalunderskridning med 229 900 €. Nettoan-
vändningen för 11 månader bör uppgå till högst 91,67 %. 
Statsandelar har förflutit 518 700 € mindre och skatter 722 000 € mera än budgeterat för 11 
månader.  
Från Karleby stad har erhållits en rapport för social- och hälsovården för perioden januari – 
november 2013. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen antecknar bokföringsrapporten 1.1–30.11.2013 för kännedom. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget. 
__________________________ 
  



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
KOMMUNSTYRELSEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
27.1.2014 

 
 
Sida 
2/32 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

4.2.2014 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

Dnr: KST 11/2014 
 
 
21 §. NÄMNDER   Uppbådsnämnd för 2014 

Kommunsekreteraren: 
Västra Finlands militärlän/Österbottens regionalbyrå meddelar att uppbåd detta år förrättas i 
Kronoby i Kommungården fredagen den 17 oktober kl. 9.00.  Österbottens regionalbyrå öns-
kar att kommunen utser en ledamot och en suppleant till uppbådet för år 2014 samt att 
kommunen bjuder på kaffe och en saltbit åt de närvarande vid uppbådet.  Ledamoten och 
ersättaren bör, så vitt möjligt, ha kännedom om de förhållanden som råder under bevärings-
tjänstgöringstiden och själva ha avtjänat sin värnplikt. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen utser en medlem och en ersättare till uppbådet 2014.  
Kommunen bjuder på kaffe och saltbit åt de närvarande vid uppbådstillfället. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen utser Hans-Erik Lindgren till medlem och Sixten Dahlvik till ersätta-
re till uppbådet 2014. Kommunen bjuder på kaffe och saltbit åt de närvarande vid upp-
bådstillfället. 
_________________________ 
 
 
  



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
KOMMUNSTYRELSEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
27.1.2014 

 
 
Sida 
2/33 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

4.2.2014 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

Dnr: KST 14/2014 
 
 
22 §. FÖRVALTNING   Utse ungdomsråd för 2014 

Kommundirektören: 
Enligt 104§ i förvaltningsstadgan utser kommunstyrelsen ett ungdomsråd med sju (7) med-
lemmar och sju (7) personliga ersättare i åldern 13-20 år, för ett år i gången. Tre (3) med-
lemmar och tre (3) ersättare utses på förslag av ungdomarnas egna sammanslutningar i 
kommunen. En (1) medlem och en (1) ersättare utses på förslag av elevkårer eller dylikt i 
folkhögskolan eller hantverksskolan. 
 
Ungdomsrådets syfte är att följa med de ungas behov, ta initiativ samt avge utlåtanden och 
rekommendationer i frågor som är angelägna för de unga invånarna i kommunen. Ett lång-
siktigt målprogram för verksamheten görs upp med beaktande av kommunens strategiplan 
och de olika sektorernas målsättningar. Fritidskoordinatorn fungerar som sekreterare och 
kontaktperson i ungdomsrådet. 
 
Kommunens samtliga skolenheter med elever i den aktuella åldern har under hösten infor-
merats om tillsättandet av ett ungdomsråd, men man har inte lyckats uppbåda tillräckligt stort 
intresse för att antalet ersättare i ungdomsrådet skulle räcka till. Därför kan inte ersättarna 
vara personliga, utan kallas in i den ordning de har blivit valda, i alfabetisk ordning. I förslaget 
nedan har beaktats ålder, kön och kommundel. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen tillsätter ungdomsrådet för år 2014 och utser på förslag av ungdomarna 
från högstadiet, gymnasiet och Optima följande medlemmar och ersättare i alfabetisk ord-
ning:  
medlemmar:   ersättare: 
Backman Anna   Backlund Cecilia 
Backman Elin  Spikbacka Emilie 
Holmström Julia  Storbjörk Cajsa 
Hummel Anja  Nylund Zacharias     
Högkvist Kevin   Saitajoki Karl-Samuel 
Vigård  Filip   Karlström Felix 
Österbacka Ida  Forsberg Sara 
 

 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget. Kommunstyrelsen beslöt även att 
utse Liane Byggmästar med Seppo Filppula som ersättare till kommunstyrelsens re-
presentant i ungdomsrådet. 
 
_______________________ 
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Dnr: KST 7/2014 
 
 
23 §. TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR   Utse arbetarskyddschef 

Kommundirektören: 
Tidigare personalsekreteraren Sissi Brännbacka har sedan 1.2.2010 även fungerat som ar-
betarskyddschef. Då hon avslutat sin anställning i oktober 2013 bör ny arbetarskyddschef 
utses. Kimmo Bodbacka, som arbetar som områdesansvarig, har ställt sig till positiv till att 
överta uppdraget. 
Kommunens löne- och personalgrupp bör fastställa ett arvode för uppdraget. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen utser områdesansvarige Kimmo Bodbacka till arbetarskyddschef från 
14.1.2014. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget. 
 
_____________________ 
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Dnr: KST 173/2013 
 
 
24 §.    FÖRVALTNING   Karleby stads förslag om inledning av kommunstrukturutredning 

Kommundirektören: 
Karleby stad har inbjudit representanter för kommunerna i Mellersta Österbotten och Krono-
by för att delta i förhandlingar om inledning, mål och organisering av en kommunstrukturut-
redning onsdagen den 5 februari 2014. 
 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen deltar i förhandlingen med kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens 
presidier samt kommundirektören, dvs. med 7 representanter. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget. I fall förhandlingarna fortsätter 
breddas representationen i ett senare skede. 
 
______________________ 
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Dnr: KST 12/2014 
 
 
25 §. VAL   Förhandsröstningsställen vid EU-valet 2014 

Kommunsekreteraren: 
Kommunstyrelsen skall enligt 9 § i vallagen besluta om allmänna förhandsröstningsställen i 
kommunen. Förhandsröstning inför Europaparlamentsvalet hålls under tiden 14–20.5.2014. 
Den egentliga valdagen är söndagen 25.5.2014.  
 
I varje kommun skall finnas åtminstone ett allmänt förhandsröstningsställe. Förhandsröst-
ningen har ordnats så, att förhandsröstningsställen varit Kommungården, byrån i Terjärv och 
biblioteket i Nedervetil.   
 
Kommunstyrelsen bör besluta om antalet ställen, deras placering och öppettider. Öppettider-
na kan under vardagar vara mellan 8-20 och lördag-söndag 10-16. Under de senaste valen 
har förhandsröstningsställena varit öppna till kl. 18.00. Då antalet förhandsröstande, liksom 
röstare på valdagen, vid EU-val tenderar var mindre än i andra val, kunde förhandsröst-
ningsställena på lördagen stänga redan kl. 13. 
 
På varje förhandsröstningsställe bör minst två valförrättare samtidigt vara närvarande. Dessa 
utses av centralvalnämnden. 
 
Kommunstyrelsen ska även besluta om vilka anstalter som är förhandsröstningsställen. I vår 
kommun har förhandsröstning tidigare ordnats på vårdcentren, pensionärshem och intillig-
gande boenden.  Dessa har varit särskilda förhandsröstningsställen och valbestyrelsen har 
skött röstningen.  
 
Såsom tidigare ordnas röstning i hemmet för boende i egna hem eller övriga boenden om 
rörelse- eller funktionsförmågan är begränsad och inte möjliggör röstning på allmänna för-
handsröstningsställen eller på valdagen i vallokalen. 
 
Kommunsekreterare Inger Bjon är centralvalnämndens sekreterare och ansvarig för valet 
medan avdelningssekreterare Benita Fröjdö är ansvarig valförrättare för förhandsröstningen. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen besluter att förhandsröstning vid EU-valet 2014 ordnas på Kommungår-
den, biblioteket i Nedervetil och kommunbyrån i Terjärv under tiden 14-20.5.2014 så att öp-
pettiden under vardagar är kl. 8-18 och lördag  kl. 10-13.  
Särskild förhandsröstning ordnas även på verksamhetsenheterna Sandbacka vårdcenter, 
Terjärv vårdcenter, Herberts Hus, Tallgården, Nedervetil pensionärshem, Terjärv pensio-
närshem, Backebo och Fogelbo i Terjärv. För personer med begränsad rörelse- eller funk-
tionsförmåga kan förhandsröstning ordnas i hemmen. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget. 
___________________ 
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Dnr: KST 13/2014 
 
 
26 §. VAL   Röstningslokaler vid EU-valet 2014 

Kommunsekreteraren: 
Kommunfullmäktige beslöt 18.4.2013 § 58 att kommunen fortsättningsvis är indelad i åtta 
röstningsområden. Indelningen i röstningsområden kan genom ett fullmäktigebeslut årligen 
inom april månad ändras och träder då i kraft från den 15 oktober samma år. Varje röst-
ningsområde ska ha ett röstningsställe på valdagen. Kommunstyrelsen fastslår dessa i god 
tid före valet. 
 
Röstningstället har alternerat inom röstningsområdena 1. Norrby-Hopsala mellan Norrby sko-
la och Hopsala byagård och 3. Söderby mellan Merjärv byahem, Jeussen byahem och Sö-
derby skola. I tur i 1:a röstningsområdet är Norrby skola och i 3:e röstningsområdet Merjärv 
byahem. 
De personer som inte i befolkningsdatasystemet antecknats vid någon fastighet hänförs till 
2:a röstningsområdet. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen fastställer röstningsställen för EU-valet 2014 enligt följande: 
1. Norrby-Hopsala Norrby skola 
2. Kronoby centrum Samlingshuset 
3. Söderby  Merjärv byahem 
4. Nedervetil  Nedervetil skola 
5. Nedervetil, Norrby Norrby byagård 
6. Terjärv centrum Terjärv skola 
7. Djupsjöbacka  Djupsjöbacka skola 
8. Småbönders Småbönders skola 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget. 
______________________ 
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Dnr: KST 180/2013 
 
 
27 §. AVTAL    Samarbetsavtal om mottagande av flyktingar i Jakobstadsregionen 

Dagvårdschefen: 
På uppdrag av samarbetsnämnden har Larsmo kommuns tf. kommundirektör Carola Löf till-
sammans med en arbetsgrupp med representanter från respektive kommun gjort en utred-
ning över hur mottagandet av kvotflyktingar och koordineringen av detta arbete ska fås att 
fungera bättre vad gäller administrationen, Bilaga 1/27 § av 27.1.2014.  
 
Kommunernas samarbete koordineras av en flyktingsamarbetsgrupp med en utsedd repre-
sentant för varje samarbetskommun. Den gemensamma arbetsgruppen bygger tillsammans 
med ledaren för flyktingarbetet upp en fungerande och mer långsiktig verksamhetsmodell. 
Kontaktpersonen fungerar som länk mellan social- och hälsovårdsverket i staden Jakobstad 
och kommunen samt till den som har i uppdrag att uppdatera integrationsprogrammet. 
 
Budgeten för flyktingarbetet i Kronoby kommun är underställt kommunstyrelsen, vilket bety-
der att kommunsekreteraren är den tjänsteman som har ekonomiskt ansvar för flyktingarbe-
tet och kommunsekreteraren behöver därför utses som kontaktperson och ingå i samarbets-
gruppen för flyktingarbetet.   
 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen godkänner förslaget till samarbetsavtal om mottagande av kvotflyktingar i 
Jakobstadsregionen. 
 
Kommunstyrelsen utser kommunsekreteraren som representant till samarbetsgruppen för 
flyktingarbetet och med uppgift att fungera som länk mellan flyktingkoordinatorn och kommu-
nerna samt till den som har i uppdrag att uppdatera integrationsprogrammet.  
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget. 
 
______________________ 
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Dnr: KST 17/2014 
 
 
28 §.   KOMMITTÉER    Planerings och byggnadskommitté för Ådalens skola (skolcentrum) 

Tekniska chefen: 
I årets investeringsbudget ingår ett anslag på 290 000 € för fortsatt planering och sanering av 
Ådalens 
skola. I ekonomiplan 2015 ingår 550 000 € för ytrenovering samt eventuellt auditorium. Pre-
liminärt planerade åtgärder för detta år är åtgärdande av ventilationen och automatiken samt 
inledande av förnyande av fönster bl.a. Arbetet kommer till en mindre del att beröra gymna-
siet. 
 
Planeringen och verkställighet kommer även att handla om att anpassa arbetet till skolans 
verksamhet så att det löper så smidigt som möjligt. 
 
Under 2014 borde även utredas behov och förutsättningar samt kostnader för ett auditorium. 
För att leda och övervaka planeringen och arbetet kunde tillsättas en kommitté. Kommittén 
kunde bestå av rektor och vicerektor från Ådalens skola samt bildningschefen. Tekniska 
kansliet skulle representeras av fastighetsansvarig. Kommunstyrelsen, bildningsnämnden 
och tekniska nämnden kunde ha en representant vardera. 
 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen utser en planerings och byggnadskommitté för Ådalens skola (skolcent-
rum). 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen utsåg Leif Jakobsson (sammankallare), Jan-Erik Hästö, Tom Fors-
ström, Ulrika Spik, Bernt Slotte och Malin Näse till planerings- och byggnadskommit-
tén för Ådalens skolas renovering. Till kommunstyrelsens representant i kommittén 
utsågs Bernt Storbacka. 
 
_______________ 
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Dnr: KST 2/2014 
 
 
29 §.  RÄDDNINGSVÄSENDET     Inrikesministeriets anhållan om utlåtande; områdesindel-

ning av räddningsväsendet 

Kommundirektören: 
Inrikesministeriet begär kommunernas utlåtande på ett förslag till ny indelning av räddnings-
områden. Den nuvarande indelningen omfattar 22 områden på nationell nivå. Kronoby kom-
mun hör till Mellersta Österbottens räddningsområde som omfattar 11 kommuner. Regering-
en föreslår en områdesindelning i 11 områden och att ett område kallat Österbotten skulle 
omfatta det gamla Vasa län dvs. tre landskap och 41 kommuner. 
 
Regeringen motiverar reformen med kostnadsinbesparingar. Enligt ministeriets statistik upp-
går kostnaderna i Mellersta Österbotten för år 2012 till 70,2 €/invånare och i det förslag till 
nytt område som skall inrättas med drygt fyra gånger större befolkningsunderlag skulle kost-
naderna stiga till 75 €/ invånare eller med ca 7 %. Kronoby kommun anser att om motiver-
ingarna är ekonomiska så kan det inte vara motiverat att man inrättar ett nytt område där 
verksamhetskostnaderna är högre än landets medeltal.  
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kronoby kommun kan omfatta en områdesindelning som omfattar den gamla länsindelningen 
och benämns Österbotten men anser att detta inte får medföra att kostnaderna stiger för 
kommunerna över landets medeltal då nuvarande områdesindelning har tillgodosett kommu-
nens behov väl och till en kostnadsnivå som ligger under landets medelnivå. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget. Tekniska nämndens utlåtande att 
utrustningen som anskaffats bör förbli i kommunens ägo antecknades för kännedom 
(Bilaga 1/29 § av 27.1.2014). 
 
______________________ 
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30 §. DELGIVNINGSÄRENDEN 

Kommunsekreteraren: 
Till styrelsens kännedom meddelas om följande ärenden av delgivningsnatur: 
 
a) Avskrifter av protokoll från nedannämnda möten har tillställts styrelsen: 
 -  Österbottens avfallsnämnd 10.12.2013 
 - Sosiaali- ja terveyslautakunta, Kokkolan kaupunki 11.12.2013 och 15.1.2014 
 - Ympäristöterveyslautakunta, Kokkolan kaupunki 11.12.2013 
 - Keski-pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 16.12.2013 
 - Sandbacka vårdcenter,delsyn/mottagningssyn av flygel 2, 17.12.2013 
 - Optima samkommunstyrelsens protokoll 18.12.2013 
 - KoJak kollektivtrafikarbetsgrupp 19.12.2013 
 
b) TE-tjänster, Österbottens arbets- och näringsbyrå 16.1.2014, Aktuella utmaningar i sam-
arbetet mellan kommunerna och arbets- och näringsbyrån 
 
c) Finansministeriet, Beslut om statsandel för kommunal basservice och om utjämning av 
statsandelen till kommunerna på basis av skatteinkomsterna år 2014 
  
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen antecknar delgivningsärendena för kännedom 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget. 
 
______________________ 
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31 §. ÖVRIGA ÄRENDEN 

Inga övriga ärenden. 
_______________ 
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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: 18-20, 30-31 
 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande 
enligt 89 § 1 mom. kommunallagen kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer: 21-29 
 
 
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.
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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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