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Protokollförare:

Inger Bjon

Protokolljustering
plats och tid:

Kronoby, den 9 april 2014

Susanne Hongell Bertel Riippa

Protokollet framlagt
till påseende,
plats och tid:

Intygar, underskrift,
tjänsteställning

Kronoby, den 15 april 2014

Inger Bjon, kommunsekreterare
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2.4.2014
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Protokollet framlagt till påseende, tid och plats

Tisdagen den 15 april 2014
Kommungården

Ordförande

Bernt Storbacka

Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser, intygar:

Inger Bjon, kommunsekreterare

Sammanträdestid Måndag den 7 april 2014, kl. 18.00

Sammanträdesplats Kommungården

Ärendets
nummer

Ärende

96 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
97 §. PROTOKOLLJUSTERING
98 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGLISTAN
99 §. KOMMUNSTYRELSEN Frågestund
100 §. NÄMNDERS PROTOKOLL
101 §. NÄMNDER Christel Viitanens anhållan om befrielse från

förtroendeuppdrag
102 §. HEDERSTECKEN Inlämna förslag om hederstecken och utmärkelsetecken
103 §. TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR Val av teknisk chef
104 §. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD Delgivning av konsultrapport om

nuläge och förnyande av serviceproduktion av social-
och hälsovården inom Kronoby kommun

105 §. FASTIGHETER Köp av markområde: Forsbacken,Terjärv, Kaj Forsén
106 §. FASTIGHETER Köp av markområde, Forsbacken, Terjärv,

Nils Timmerbacka
107 §. UNDANTAGSLOV Ansökan av Henrik Wistbacka
108 §. AVTAL Kommundirektörsavtal
109 §. MOTION Peter Albäcks motion; utvärdering av kommun-

direktörsavtalet
110 §. MOTION Göran Strandvall m.fl.:s motion; upphandling av mat-

och städfunktioner
111 §. ÄNDRINGSYRKANDE Hans Huttunens kommunalbesvär; valnämndernas

politiska sammansättning
112 §. DELGIVNINGSÄRENDEN
113 §. ÖVRIGA ÄRENDEN
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96 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Kallelse till detta sammanträde har utfärdats den 2 april 2014 och tillställts samtliga med-
lemmar av kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

BESLUT:

Ordföranden konstaterade sammanträdet lagenligt sammankallat och kommunstyrel-
sen beslutför.
________________________
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97 §. PROTOKOLLJUSTERING

Kommunstyrelsen utser Susanne Hongell och Bertel Riippa att justera protokollet. Protokollet
justeras den 9 april 2014.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
________________________
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98 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGLISTAN

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt att godkänna föredragningslistan i föreliggande form.
_________________________
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99 §. KOMMUNSTYRELSEN Frågestund

Kommunsekreteraren:

Kommundirektören informerar styrelsen om aktuella frågor.

KD:S FÖRSLAG:

Informationen antecknas för kännedom.

Kommundirektören informerade om
- flygtrafiken, förhandlingar med NextJet
- migrationsverket har satt två forskare till Kronoby folkhögskola för forskning om flytt-

ningsrörelser
- kommunstrukturutredningen inleds innevarande vecka i både Jakobstadsnejden och

Karlebynejden

BESLUT:

Kommunstyrelsen antecknade ärendena för kännedom.
________________________
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100 §. 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 styrelsen.
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:

- Finska skolsektionen 27.3.2014
- Miljönämnden 1.4.2014

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen övertar inte till behandling de ärenden som avgjorts på nämndernas mö-
ten.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
________________________
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Dnr: KST 53/2014

101 §. NÄMNDER Christel Viitanens anhållan om befrielse från förtroendeuppdrag

Kommunsekreteraren:

Christel Viitanen har den 20.3.2014 inlämnat skriftlig anhållan om befrielse från uppdraget
som ordinarie ledamot i bildningsnämnden samt som ersättare i Terjärv kommundelsnämnd
för återstående mandatperiod. Ansökan motiveras med personliga och hälsoskäl.

Bildningsnämnden har för mandatperioden 2013-2016 följande sammansättning
Ordförande Jan-Erik Hästö ersättare Lisbeth Träisk
Peter Svartsjö ” Stefan Dahlvik
Anne-Mie Ranta ” Britt-Marie Skuthälla
Pekka Saajoranta ” Monica Takkula
Tuula Forsander ” Mona Ahlsved
Markus Lerbacka ” Martin Ahlskog
Eva Fredriksson-Lidsle ” Björn Gripenberg
Björn Sandbacka ” Pia Björkqvist
Christel Viitanen ” Mats Granholm

Kommunfullmäktige har därefter den 18.4.2013 (§ 59/2013) befriat Pekka Saajoranta från
hans uppdrag och istället utsett Marko Berg som medlem i bildningsnämnden.
För att Lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män ska uppfyllas bör en kvinna väljas.

I kommundelsnämnden för Terjärv kommundel för mandatperioden är följande valda:
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

Kommunfullmäktige har därefter den 3.10.2013 (§ 80/2013) beviljat Bengt Björk befrielse från
uppdraget och utsett Helmer Ollqvist som ordinarie medlem samt Sami Holtti till hans ersät-
tare i Terjärv kommundelsnämnd.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige
att Christel Viitanen beviljas befrielse från uppdraget som ledamot i bildnings-

nämnden och som ersättare i Terjärv kommundelsnämnd
att kommunfullmäktige utser ny medlem i bildningsnämnden och en ny ersättare i

Terjärv kommundelsnämnd för återstående mandatperiod.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
_______________________
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Dnr: KST 47/2014

102 §. HEDERSTECKEN Inlämna förslag om hederstecken och utmärkelsetecken

Kommunsekreteraren:

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland ber att kommunerna sänder sina fram-
ställningar om heders- och utmärkelsetecken senast den 20 maj 2014. För personal inom
undervisningssektorn bör framställningar insändas senast den 9 maj. Utmärkelsetecknen
förlänas på självständighetsdagen den 6 december 2014. Framställningar skall gälla tjänste-
innehavare och förtroendevalda, som hör till finansministeriets, inrikesministeriets, social-
och hälsovårdsministeriets samt undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområden.
Framställningar som kommer in efter den utsatta tiden kan inte beaktas.

Förslagen bör i framställningen vara grupperade enligt förvaltningsområde.

Det är synnerligen viktigt att tidigare beviljade heders- och utmärkelsetecken samt titlar
nämns i framställningen.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen inlämnar framställning om beviljande av heders- och utmärkelsetecken till
2-3 personer.

BESLUT:

Kommunstyrelsen diskuterade ärendet och beslöt inlämna framställning om heders-
tecken åt XXX.
_____________________
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Dnr: KST 22/2014

103 §. TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR Val av teknisk chef

Kommunsekreteraren:

Kommunfullmäktige beviljade 20.2.2014 § 6 Tage Torrkulla avsked från hans tjänst som tek-
nisk chef från och med den 1 september 2014.
Tekniska chefen är vald av kommunfullmäktige. Enligt förvaltningsstadgan § 37 bör beslut
om anställning fattas av kommunfullmäktige.

Tjänsten som teknisk chef lediganslogs 9.3.2014 genom annons i Österbottens Tidning, Va-
sabladet och Keskipohjanmaa, på kommunens officiella anslagstavla, via Arbets- och när-
ingsbyrån och kommunens egen webbsida. Ansökningstiden pågick till 31.3.2014 kl 15.00.
Inom ansökningstiden inkom 3 ansökningar. Fullständiga ansökningshandlingar finns till på-
seende vid sammanträdet. Samtliga sökande kallas till intervju före kommunfullmäktiges
möte.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige
att samtliga sökande kallas till en intervju v. 15 och att fullmäktiges presidium samt

tekniska nämndens ordförande biträdda av KD utför intervjun.
att bland de sökande väljs innehavare av tjänsten som teknisk chef.

Bernt Storbacka anmälde jäv och avlägsnade sig från sammanträdet.
Liane Byggmästar fungerade som ordförande för denna paragraf.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med KD:s förslag.
_______________________
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Dnr: KST 60/2014

104 §. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD Delgivning av konsultrapport om nuläge och
förnyande av serviceproduktion av social- och
hälsovården inom Kronoby kommun

Kommunsekreteraren:

Styrgruppen för utredningen av social- och hälsovården i Kronoby kommun har hållit tre
sammanträden. Utredningen skedde genom att en konsult från Nordic Healthcare Group tog
fram aktuell statistik, jämförde den med andra kommuners siffror och håller för närvarande
på och färdigställer rapporten. Vid mötena framställde styrgruppens medlemmar krav på ut-
redningens inriktning och vilka saker som skulle finnas med i rapporten.

Kommundirektören:

Konsultens rapport färdigställs inkommande fredag och tillställs samtliga styrelsemedlemmar
per post.

KD: S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen tar del av konsultens utredning och antecknar den för kännedom samt
konstaterar att en del av de föreslagna åtgärderna redan har vidtagits, att andra är under
utförande och att den strategi samt den budget som godkänts för år 2014 förutsätter att åt-
gärder vidtas av nämnden enligt de riktlinjer som också ingår i utredningen vad gäller utveck-
landet aven helhetssyn för äldreomsorgen, primärvården och specialsjukvården.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
_______________________
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Dnr: KST 61/2014

105 §. FASTIGHETER Köp av markområde: Forsbacken,Terjärv, Kaj Forsén

Planläggaren:

För att säkerställa tomtsituationen i Terjärv centrum har man på Tekniska avdelningen utrett
olika områden som kunde vara lämpliga som bostadsområden i framtiden.
Enligt delgeneralplanen för Terjärv centrum finns ett framtida bostadsområde inritat på Fors-
backen, beläget öster om Terjärv centrum, rakt norr om Terjärv sportstuga.
Kontakter har förts med två markägare som har markområdena bredvid varandra, Nils Tim-
merbacka och Kaj Forsén, och de är villiga att sälja områdena åt kommunen. Som privat
markägare har man nu under år 2014 möjlighet att sälja markområden skattefritt till en kom-
mun.
I årets budget finns 110 000€ för inköp av markområden.

Kaj Forsén äger ett markområde på ca 7,2 ha som han kan sälja till kommunen. Största de-
len av skogen består av ca 40-årig tallskog. Man har kommit överens om ett pris på 24 500
euro. På detta område har kommunen arrenderat ett område för en jorddumpningsplats som
betjänar Terjärvområdet. Området graveras av en inteckning på 25 228 euro. Pantbrevsin-
nehavaren har godkänt en försäljning av området.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige
att inköpa ett ca 7,2 ha stort markområde av Kaj Forsén gällande hela lägenheten

Mellansjöbacka RNr 6:130 i Terjärv by för en summa av 24 500 euro. Området
framgår av Bilaga 1/105 § av 7.4.2014.

KD återtog ärendet som därmed utgick.
______________________
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Dnr: KST 62/2014

106 §. FASTIGHETER Köp av markområde, Forsbacken, Terjärv, Nils Timmerbacka

Planläggaren:

För att säkerställa tomtsituationen i Terjärv centrum har man på Tekniska avdelningen utrett
olika områden som kunde vara lämpliga som bostadsområden i framtiden.
Enligt delgeneralplanen för Terjärv centrum finns ett framtida område inritat på Forsbacken
som finns öster om centrum, rakt norr om Terjärv sportstuga.
Kontakter har förts med två markägare som har markområdena bredvid varandra, Nils Tim-
merbacka och Kaj Forsén, och de är villiga att sälja områdena åt kommunen. Som privata
markägare har man nu under år 2014 möjlighet att sälja markområden skattefritt till en kom-
mun.
I årets budget finns 110 000€ för inköp av markområden.

Nils Timmerbacka äger ett markområde på ca 5,0 ha som han kan sälja till kommunen. Han
har ett avverkningskontrakt för ca 0,5 ha samt en lättare gallring på området. Största delen
av skogen består av ca 40-årig tallskog. Man har kommit överens om ett pris på 17 000 euro.
Området belastas inte av några inteckningar.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige
att av Nils Timmerbacka inköpa ett ca 5,0 ha stort outbrutet markområde av lägen-

heten Timmerqvist RNr 72:17 i Terjärv by för en summa av 17 000 euro. Områ-
det framgår av Bilaga 1/106 § av 7.4.2014.

KD återtog ärendet som därmed utgick.
__________________________
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Dnr: KST 55/2014

107 §. UNDANTAGSLOV Ansökan av Henrik Wistbacka

Byggnadsnämnden 11.3.2014 § 35

Planläggaren:
Henrik Wistbacka ansöker om undantagslov för uppförande av en fritidsstuga med bastu på lägenhe-
ten Bastustrand RNr 16:67 i Kortjärvi by, vid Kronoby å. Lägenheten är utstyckad från Granfors RNr
16:63 i Kortjärvi by. Fritidsstugans våningsyta är ca. 40m2, våningstalet är 1. Rågrannarna har hörts,
inga anmärkningar.
Lägenheten Granfors RNr 16:63 i Kortjärvi by är en stomlägenhet från nyskiftet år 1969 och har en
strandlängd på ca 1500 m. Lägenheten Bastustrand RNr 16:67, som man nu söker undantagslov på,
är ett skilt skifte utstyckat av ovanstående stomlägenhet med en strandlängd på ca 600 m. Stomlä-
genheten är obebyggd utmed stranden. Ingen plan finns över området så undantagslov måste sökas.
Undantagslov kan förordas då det är fråga om en första byggrätt samt att strandlinjen är tillräckligt
lång. Sockelhöjden bör utredas före man bygger på tomtområdet.

BYGGNADSINSPEKTÖRENS FÖRSLAG:
Byggnadsnämnden förordar ansökan om undantagslov; lägenhetens strandlinje är ca. 600 meter och
från lägenheten har ej tidigare bildats byggnadsplatser. Sockelhöjden bör utredas före man bygger på
tomtområdet.

BESLUT:
Förslaget godkändes.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen förordar undantagslovet med hänvisning till byggnadsnämndens motiver-
ingar.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
________________________
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Dnr: KST 58/2014

108 §. AVTAL Kommundirektörsavtal

Kommunsekreteraren:

Kommunstyrelsen beslöt 5.5.2008 § 116 ingå ett kommundirektörsavtal med Michael Djup-
sjöbacka, vilket godkändes av styrelsen 1.9.2008. I avtalet stadgas om uppgifter, ansvarsför-
delning, utvärdering, anställningsvillkor och uppsägning av anställning. Om utvärderingen
står att kommunstyrelsen i mars och september årligen i gemensamt möte med kommundi-
rektören utvärderar uppgifternas utförande och ansvarsfördelningens avvägningar.
Senaste utvärdering gjordes av styrelsen 25.3.2013 § 118.

ORDF:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsens ordförande redogör för ärendet vid mötet, redogörelsen antecknas.

Kommunstyrelsens ordförande berättade kort om utvecklingssamtalet som hållits med KD
31.3.2014. Diskussionsämnena, som KD har godkänt att man informerar om utåt var kom-
munstrukturutredningsarbetet, kommunens ekonomi och den interna förvaltningen.

Kommundirektören jävade sig och avlägsnade sig från mötet.

BESLUT:

Kommunstyrelsen antecknade ordförandens redogörelse för kännedom.

Ärendet remitterades till 28.4.2014.
_______________________
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Dnr: KST 39/2014

109 §. MOTION Peter Albäcks motion; utvärdering av kommundirektörsavtalet

Kommunsekreteraren:

Kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges ordföranden har hållit utvecklingsdiskussion
med kommundirektören den 31.3.2014.

ORDF.:S FÖRSLAG

Ordföranden ger skriftlig beredning och förslag vid mötet.

Kommunstyrelsen godkänner ordförandens förslag som svar på motionen och föreslår
att kommunfullmäktige antecknar det som svar på motionen.

Kommundirektören jävade sig och avlägsnade sig från mötet.

BESLUT:

Kommunstyrelsen remitterade ärendet till 28.4.2014.
_______________________
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Dnr: KST 40/2014

110 §. MOTION Göran Strandvall m.fl.:s motion; upphandling av mat- och städfunk-
tioner

Kommundirektören:

Göran Strandvall m.fl. inlämnade på kommunfullmäktiges sammanträde 20.2.2014 en motion
om förslag på tillvägagångssätt vid upphandling av mat- och städfunktioner.

Som svar på motionen kan konstateras att kommunstyrelsen har i upphandlingen delat upp
offertförfrågan i 3 st. offerter för städområden och en offert för köksfunktioner. Dessutom
uppmuntras anbudsgivaren att söka lokala underentreprenörer och också liksom tidigare
uppmärksamma användningen av lokala råvaror.

Under den nu gällande avtalsperioden har drygt 300 avvikelserapporter behandlats inom
kommunens uppföljningsgrupp. På fullmäktigemötet kommer behandlingen av dessa att pre-
senteras.

Inför fullmäktigemötet 24.4.2014 kommer dessutom demonstrationer av matportioner och
exempel på städdimensioneringar att ordnas i fullmäktigesalen.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår
att motionen besvaras med denna redogörelse och de demonstrationer av matportioner

och städdimensioneringar som den anlitade konsulten och en utomstående expert
presenterar 24.4.2014.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
_______________________
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Dnr: KST 59/2014

111 §. ÄNDRINGSYRKANDE Hans Huttunens kommunalbesvär; valnämndernas
politiska sammansättning

Kommunsekreteraren:

Hans Huttunen har den 20.3.2014 inlämnat kommunalbesvär över kommunstyrelsens § 51-
52, tillsättande av valnämnder och valbestyrelse.

Ändring i ett beslut medelst kommunalbesvär söks med anledning av ett beslut som ett organ
meddelat med anledning av ett rättelseyrkande (KommL 90 §).

Om besväret behandlas som ett ändringsyrkande gäller; att ändringssökanden inte finns med
i befolkningsregistret över Kronoby kommuns invånare, så han kan varken räknas som part i
ärendet eller som kommuninvånare (KommL 92 §). Därtill har ärendet kungjorts på kommu-
nens anslagstavla 4.3.2014, vilket innebär att tiden för ändringsyrkande gick ut 17.3.2014
(KommL 93 §).

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen lämnar ändringsyrkandet obeaktat med hänvisning till ovanstående text.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
_______________________
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112 §. DELGIVNINGSÄRENDEN

Kommunsekreteraren:

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

- Karleby stad, miljönämnden, 12.3.2014
- Sandbacka vårdcenters byggnadskommitté, 19.3.2014
- Mellersta Österbottens samkommun för specialsjukvård och grundservice, 24.3.2014
- Arbetsgruppen för sakligt bemötande, 24.3.2014
- Karleby stad, social- och hälsovårdsnämnden, 26.3.2014

b) Tehy fackavdelning; besvär över samarbetsförfarandet kring permitteringsbeslutet för per-
sonalen inom hälso- och socialväsendet i Kronoby Kommun.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen antecknar delgivningsärendena för kännedom.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.

Slutrapporten från arbetsgruppen för sakligt bemötande delges alla fullmäktigemed-
lemmar och arbetsgruppens arbete antecknas härmed slutförd.
_______________________
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113 §. 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: 96-110 och 112

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.
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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: 111
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.


