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

Inger Bjon, kommunsekreterare

Sammanträdestid Måndag 9.6.2014, kl. 18.00

Sammanträdesplats Kommungården

Ärendets
nummer

Ärende

165 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
166 §. PROTOKOLLJUSTERING
167 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
168 §. MARKOMRÅDEN Anhållan om köp av lägenheten Hästöskata RNr 23:54,

Ab Hästöskata Oy
169 §. MARKOMRÅDEN Anhållan om köp av outbrutet område av lägenheten

Hästöskata RNr 23:54, Kronoby Båtklubb.
170 §. UNDERSTÖD Reparations- och energiunderstöd 2014; fördelning av

anslag
171 §. INITIATIV Seppo Filppula: Initiativ till att ta upp Pekka Saajoran-

tas rättelseyrkande
172 §. LÖNER Fastställa lönen för kommunsekreteraren
173 §. DELGIVNINGSÄRENDEN
174 §. INITIATIV Elisabeth Hagström: Begäran om utredning över befo-

genheter och regler för arbetsgrupper
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165 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Kallelse till detta sammanträde har utfärdats den 4 juni 2014 och tillställts samtliga medlem-
mar av kommunstyrelse och fullmäktige.

BESLUT:

Kommunstyrelsens ordförande förklarade sammanträdet lagenligt sammankallat och
kommunstyrelsen beslutför.
________________________
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166 §. PROTOKOLLJUSTERING

Kommunstyrelsen utser Elisabeth Hagström och Seppo Filppula att justera protokollet. Pro-
tokollet justeras den 11 juni 2014.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt att Elisabeth Hagström och Seppo Filppula justerar protokol-
let den 11 juni 2014.
_______________________
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167 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

BESLUT:

Föredragningslistan godkändes i föreliggande form. Elisabeth Hagström meddelande
om ett initiativ, vilket behandlas under övriga ärenden.
________________________
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Dnr: KST 78/2014

168 §. MARKOMRÅDEN Anhållan om köp av lägenheten Hästöskata RNr 23:54, Ab
Hästöskata Oy

Planläggaren:

Ab Hästöskata Oy anhåller om att få köpa lägenheten Hästöskata RNr 23:54 i Hopsala by
som de nu har som arrende. Detta för att trygga fortsättningen med projektet att bygga stu-
gor för uthyrning.
Bolaget har bjudit 22 900 euro för området som har en areal på ca 0,83 ha. En karta över
området finns som Bilaga 1/168 § av 9.6.2014.

Arrendeavtalet upprättades år 2007 och är i kraft till år 2037. Kommunstyrelsen justerade
kontraktet år 2010. Ab Hästöskata Oy har under flera år satsat mycket tid och pengar på att
få området i skick. Bolaget har köpt upp två markområden, en ny bastu och ett större servi-
cehus har byggts samt husvagnsplatser och en stor simstrand har iordningsställts. På kom-
munens område har de fått bygglov för 5 nya stugor och har möjlighet att bygga 1–2 stugor
till på det arrenderade området. De har under denna vinter byggt en stuga färdigt och håller
på att färdigställa den andra.
Den arrendemodell som bolaget tog fram när arrendekontraktet justerades är inte längre ak-
tuell. Bolaget har haft svårt att få stugorna avyttrade då det är fråga om arrende och att ar-
rendekontraktet tar slut år 2037. Bankerna har också svårt att ge finansiering då det är fråga
om arrendering. Ifall bolaget skulle äga området så kan de sälja andelar i området så att
stugköparna får en lagfartsandel i lägenheten. På så sätt är det också lättare att inteckna
objekten då det finns en lagfartsandel som kan pantsättas.
I stranddelgeneralplanen för Larsmosjön skall området användas för fritid och turism.
Kommunen underhåller en allmän simstrand samt en pontonbrygga som finns på samfällt
område. Folkhälsan arrangerar varje år här en simskola och en omklädningshytt finns på
detta område som kommunen äger och denna hytt bör få finnas kvar på området så länge
Folkhälsan arrangerar sina simskolor här. Smidigaste vore att kommunen uppgör ett arren-
dekontrakt där vi arrenderar marken under omklädningshytten mot en liten avgift. Det blir
annars för svårt att stycka lös området för marken under hytten. Kronoby Båtklubb som äger
själva paviljongen har även två uthus som står på kommunens område bredvid paviljongen
För dessa uthus finns ett avtal uppgjort år 1987 där kommunen får ha en bastubyggnad på
båtklubbens område mot att båtklubben får ha uthusen på kommunens område. För dessa
uthus bör även ett arrendekontrakt uppgöras. Kronoby Båtklubb har även vägrätt över områ-
det till paviljongen.

Kronoby Båtklubb har blivit hörd i ärendet och den har nu även lämnat in en anhållan om att
få köpa in ett område runt paviljongen för att trygga en utbyggnad av paviljongen. Behov
finns för ett större kök, inva-WC, sociala utrymmen för kökspersonal samt förråd.
Kronoby Båtklubb anhåller också om att få köpa parkeringsplatsen som finns bredvid Hästö-
vägen samt att få överta kommunens bastubyggnad som finns på båtklubbens mark.
Det erbjudna priset på 22 900 euro som Ab Hästöskata Oy har gett kan anses vara gängse
pris med tanke på att de nya stugorna inte har egen strand samt att på området tillåts övrig
allmän verksamhet.
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Då bolaget satsat stort på området samt att Hästöskata har fått en bra attraktionskraft ute i
regionen så bör kommunen försöka stödja verksamheten så att den kan utvecklas och få
flera ben att stå på.
Samtidigt bör också Kronoby Båtklubbs verksamhet kunna tryggas i framtiden.

Då det finns två intressenter som vill köpa av området bör man bestämma ett kvadratmeter-
pris som kunde vara 2,80 euro/ m2. Ab Hästöskata Oy som nu arrenderar det område som
båtklubben vill köpa har godkänt att kommunen säljer denna del åt båtklubben. Försäljningen
av området till Kronoby Båtklubb tas upp som ett skilt ärende genast efter denna paragraf.

Invid Hästövägen finns den parkeringsplats som kommunen har byggt och den bör förbli i
kommunens regi så länge behov för parkering finns för just simskolan och besökare till pavil-
jongen.
Då båda parterna har önskat köpa även parkeringsplatsen borde denna lämna i kommunens
regi för att säkerställa allmänhetens parkeringsbehov.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige
att fullmäktige säljer hela lägenheten Hästöskata RNr 23:54 i Hopsala by åt Ab Hästös-

kata Oy, med undantag av två outbrutna områden på ca 500m2 och ca 1000m2, för ett
pris av 19 040 euro under följande villkor:
- det ena undantagna området på ca 500m2 säljer kommunen genom en skild pa-

ragraf åt Kronoby Båtklubb som tilläggsmark runt paviljongen enligt bifogad Bila-
ga 2/168 § av 9.6.2014.

- det andra undantagna området på ca 1000m2 undantar kommunen åt sig själv för
områdets parkeringsbehov enligt bifogad Bilaga 3/168 § av 9.6.2014.

- ett arrendekontrakt uppgöres mellan Ab Hästöskata Oy och kommunen där
kommunen arrenderar området under omklädningshytten för en period av 35 år.
Arrendeavgiften blir 30 euro/år.

- ett arrendekontrakt uppgöres mellan Ab Hästöskata Oy och Kronoby Båtklubb
där båtklubben arrenderar området under uthusen för en period av 35 år. Arren-
deavgiften blir 30 euro/år.

- Ab Hästöskata Oy meddelas att Kronoby Båtklubb har vägrätt över området till
paviljongen samt att den får använda denna väg även till uthusen. Kronoby Båt-
klubb får också servitutsrätt för en avloppsbrunn som finns på denna lägenhet.

- Ab Hästöskata Oy meddelas att området är planerat för att användas för fritids-
och turismverksamhet och att på närområdet finns en allmän simstrand samt en
pontonbrygga som kommunen underhåller. Här finns även en båthamn samt
Kronoby båtklubbs paviljong med restaurangverksamhet.

Bengt-Johan Skullbacka föreslog att ärendet remitteras. Förslaget understödes av Seppo
Filppula.

BESLUT:

Kommunstyrelsen remitterar ärendet.
________________________
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Dnr: KST 99/2014

169 §. MARKOMRÅDEN Anhållan om köp av outbrutet område av lägenheten Häs-
töskata RNr 23:54, Kronoby Båtklubb.

Planläggaren:

Kronoby Båtklubb anhåller om att få köpa in ett område runt paviljongen för att trygga en
utbyggnad av den. Behov finns för ett större kök, inva-WC, sociala utrymmen för köksperso-
nal samt förråd. Området som Kronoby Båtklubb önskar köpa är ca 500m2 stort. Båtklubben
anhåller också om att få köpa den parkeringsplats som finns invid Hästövägen samt överta
kommunens bastubyggnad som finns uppförd på båtklubbens markområde.

Bakgrundsinformation i ärendet har behandlats grundligt i föregående paragraf.
Kvadratmeterpriset är 2,80 euro/ m2. Ab Hästöskata Oy, som nu arrenderar det område som
båtklubben vill köpa har godkänt att kommunen säljer denna del åt båtklubben.
I föregående § 168 godkände kommunstyrelsen att denna del undantages från försäljningen
av hela lägenheten Hästöskata RNr 23:54 åt Ab Hästöskata Oy.

Kommunens bastubyggnad är 23m2 stor och byggd 1972. Den är vedeldad och i godtagbart
skick. Den har inte underhållits av kommunen på långa tider. Arrendeavtalet med båtklubben
gällande bastun utgår år 2023. Kommunen har ingen användning av bastun längre och en
större renovering borde ske inom några år.
Parkeringsplatsen förblir i kommunens ägo.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige

att sälja ett ca 500m2 stort outbrutet område av lägenheten Hästöskata RNr 23:54 i
Hopsala by åt Kronoby Båtklubb, för ett pris av 1 400 euro. Området är
tilläggsmark runt paviljongen och framgår enligt bifogad Bilaga 1/169 § av
9.6.2014.

att Kronoby Båtklubb står för utstyckningskostnaderna för området.
att Kronoby båtklubb får överta bastubyggnaden genom denna paragraf.
att parkeringsplatsen förblir i kommunens ägo.

BESLUT:

Kommunstyrelsen remitterar ärendet.
________________________
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Dnr: KST 98/2014

170 §. UNDERSTÖD Reparations- och energiunderstöd 2014; fördelning av anslag

Avdelningssekreteraren:

I statsbudgeten för 2014 har Kronoby kommun anvisats en fullmakt på 8 699 € för understöd
som beviljas för reparation av åldringars och handikappades bostäder samt för energiunder-
stöd för småhus och fastigheter.

Vid beviljandet av reparations- och energiunderstöd år 2014 följs lagen om understöd för
reparation av bostäder, energiunderstöd och understöd för sanitära olägenheter (1184/2005,
ändrad 1059/2008 och 1254/2010), statsunderstödslagen (688/2001) samt statsrådets för-
ordning om understöd för reparation av bostäder, energiunderstöd och understöd för sanitära
olägenheter (128/2006, ändrad 115/2008, 11/2009 och 1255/2010 och 8/2013) samt anvis-
ningarna från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA).

Reparationsunderstöd för åldringar och handikappade baseras på inkomster och förmögen-
het. Enligt anvisningarna är gränsen för förmögenhet ca 10 000 € per person och som för-
mögenhet räknas t.ex. besparingar, sommarhus, skogs- eller jordbruksfastighet.
Behovsprövat energiunderstöd för småhus (bl.a. reparation av klimatskärm) baseras på må-
nadsinkomster. Inkomstgränserna år 2014 är för bägge understöden bruttoinkomster 1 530
€ för ensamstående och 2 555 € för två personer. Enligt kontakter med ARA är dessa grän-
ser absoluta och får inte överskridas. Därtill skall den sökande äga och vara bosatt i bosta-
den. Efter att beslut tagits om understöd har den sökande två år att verkställa de planerade
åtgärderna.
Den riksomfattande ansökningstiden pågick i år till och med 27.3.2014. Inom ansökningsti-
den inlämnades sammanlagt 9 ansökningar.
Den anvisade fullmakten till Kronoby kommun, 8 699 € fördelas enligt följande:

- 1 ansökning om reparationsunderstöd för åldringar och handikappade, Bilaga
1/170 § av 9.6.2014

- 2 ansökningar om behovsprövade energiunderstöd för småhus, Bilaga 2/170 § av
9.6.2014

- 6 ansökningar som inte fyller fordringarna, förordas inte, Bilaga 3/170 § av
9.6.2014

Enligt ARA kan det anslag som anvisats för reparationsunderstöd inte användas till energi-
understöd eller tvärtom. Anslag som är ämnat för förnybar energi får inte heller användas till
något annat energiunderstöd.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen godkänner fördelningen av reparations- och energiunderstöd enligt
bilagorna.

BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
_________________________
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Dnr: KST 146/2013

171 §. INITIATIV Seppo Filppula: Initiativ till att ta upp Pekka Saajorantas rättelseyrkande

KST 26.5.2014
Seppo Filppula gav intitiativ till att ta upp Pekka Saajorantas rättelseyrkande av 19.8.2013 § 205.

BESLUT:
Överförs till beredning.
________________________

Kommundirektören:

Pekka Saajoranta har den 2 juli 2013 inlämnat ett rättelseyrkande, över kommunstyrelsens beslut
3.6.2013 § 169 med anledning av att styrelseledamot Hagström gett ett förslag, som inte fått under-
stöd och som inte antecknats i protokollet. Rättelseyrkan gäller även kommunstyrelsens beslut
24.6.2013 § 197 med anledning av att kommunstyrelsen utsett en ny protokolljusterare, då Hagström
vägrat justera § 169 från föregående sammanträde. Saajoranta yrkar på att kommunstyrelsen rättar
ovan nämnda beslut, med hänvisning till kommunens förvaltningsstadga § 33 och Kommunallagen §
59.
Ärendet i § 169 gällde beslut om kommunens budgetramar för år 2014. Kommunfullmäktige fattar
beslut om kommunens budgetramar.

KD:S FÖRSLAG:
Kommunstyrelsen förkastar Pekka Sajorantas rättelseyrkande som obefogat, då det enligt besvärsan-
visningen inte kan göras rättelseyrkande i ärenden som rör beredning eller val av protokolljusterare.
Tapani Myllymäki föreslog att Pekka Saajoranta beviljas rätt att göra rättelseyrkande och understöd-
des av Mikaela Dalbacka.
Efter avslutad diskussion konstaterade ordförande Storbacka att det finns två förslag och att omröst-
ning bör verkställas. Han föreslog att detta sker med namnupprop så att den som stöder kommundi-
rektörens förslag röstar ”ja” och den som stöder Myllymäkis förslag röstar ”nej”, vilket godkändes. Vid
omröstningen gavs 4 ja-röster (Byggmästar, Hongell, Skullbacka och Storbacka) och 5 nej-röster
(Dahlvik, Dahlbacka, Filppula, Myllymäki och Riippa).

BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar, efter omröstning, att Pekka Saajoranta hade rätt att göra rättelseyrkande.
Huruvida rättelseyrkandet ska godkännas eller förkastas tog kommunstyrelsen inte ställning till.
_____________

Tf. kommunsekreteraren:
Protokollet från föregående kommunstyrelsesammanträde 3.9.2013, § 169, har inte justerats, då en av
protokolljusterarna anser att protokollstexten inte motsvarar kommunstyrelsens behandling av ärendet
på sammanträdet. Kommunstyrelsens ordförande och den andra protokolljusteraren har justerat pro-
tokollet.
Enligt Kommunförbundets tolkning av kommunallagen är det kommunstyrelsens ordförande som sva-
rar för protokollföring och innehållet i protokollet. Om de valda protokolljusterarna inte godkänner pro-
tokollet i den lydelse som har uppsatts, ska protokollet justeras av organet vid dess nästa sammanträ-
de.

ORDF. FÖRSLAG:
Kommunstyrelsen utser en ny protokolljusterare för § 169 av 3.6.2013.
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BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt att utse Liane Byggmästar till protokolljusterare för § 169 av 3.6.2013 och att
protokollet justeras omedelbart vid dagens sammanträde.
Elisabeth Hagström avlägsnade sig vid behandlingen av denna paragraf.
_____________

KST 28.4.2014
Kommunsekreteraren:
Revisorn har 22.4.2014 muntligt påtalat, att tillvägagångssättet vid justeringen av kommunstyrelsens §
169/2013 inte har gått formellt riktigt till. För att korrigera detta bör ärendet tas upp på nytt. Felet korri-
geras genom att kommunstyrelsen som organ konstaterar paragrafen justerad.

KD:S FÖRSLAG:
Kommunstyrelsen förklarar § 169 av 3.6.2013 härmed justerad.

BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
Tapani Myllymäki och Seppo Filppula inlämnade avvikande åsikt gällande denna paragraf.
___________________________

KST 9.6.2014

T.F. KD:

Kommunstyrelsens § 169/2014 gällde godkännande av ramar inför budget och ekonomiplan
2014-2016, d.v.s en beredning inför kommande fullmäktigemöte. Enligt Kommunallagen § 91
kan rättelseyrkande inte anföras över beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.
I besvärsanvisningen finns paragrafen uppräknad bland dessa. Ordföranden skall enligt för-
valtningsstadgan § 26 leda behandlingen av ärendena och sörja för ordningen under sam-
manträdena. Kommunstyrelsen har ändå i sitt beslut § 205/2013 mot gällande lag beslutit ge
Pekka Saajoranta rätt att göra rättelseyrkande. Rättelseyrkandet förfaller med hänvisning till
Kommunallagens § 91.

Protokollet från kommunstyrelsens möte där § 169/2013 behandlades, godkändes av kom-
munstyrelsen som organ den 28.4.2014. Därmed förfaller rättelseyrkandet som utgick från
felaktigt förfarande vid protokolljustering.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen förkastar Pekka Saajorantas rättelseyrkande och förklarar det slutbehand-
lat.

Kommunstyrelsen förklarar Seppo Filppulas initiativ besvarat.

Elisabeth Hagström anmälde jäv och avlägsnade sig under paragrafen. Tapani Myllymäki
ersatte Hagström under denna paragraf.och fungerade även som protokolljusterare.

Tapani Myllymäki föreslog att Pekka Saajorantas rättelseyrkande godkänns. Seppo Filppula
understödde förslaget. Bengt-Johan Skullbacka understödde t.f. kommundirektörens förslag.

Företogs omröstning. Omröstning görs så att för t.f. kommundirektörens föreslag röstas med
"ja" och för Myllymäkis förslag med "nej". Avgavs sex ja-röster: Dahlbacka, Hongell, Riippa,
Sandström, Skullbacka och Byggmästar samt 3 nej-röster: Dalvik, Filppula och Myllymäki.
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BESLUT:

Kommunstyrelsen förkastade efter omröstning Pekka Saajorantas rättelseyrkande och
förklarade det slutbehandlat.

Kommunstyrelsen förklarade Seppo Filppulas initiativ besvarat.
______________________
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Dnr: KST 23/2014

172 §. LÖNER Fastställa lönen för kommunsekreteraren

Avdelningssekreteraren:
Kommunsekreteraren ingår i kommunens ledningsgrupp och fungerar även som ersättare för kom-
mundirektören. Enligt kommunens förvaltningsstadga kapitel 2.1 § 11 ska ledningsgruppens löner
fastställas av kommunstyrelsen.
Kommunsekreteraren ansvarar för och utvecklar kommunens förvaltningstjänster och särskilt perso-
nalförvaltningen och kommunens informationsverksamhet. Kommunsekreteraren handhar beredning-
en och verkställigheten av ärenden som behandlas i kommunfullmäktige och styrelse och är sekrete-
rare i dessa organ samt i centralvalnämnden.
Vid sitt sammanträde 14.11.2013 § 92 valde kommunfullmäktige pol.mag. Inger Bjon till kommunsek-
reterare.

KD:S FÖRSLAG:
Totallönen för Inger Bjon fastställs till 4 250 € från och med anställningsdagen 1.1.2014.
Inger Bjon anmälde jäv och avlägsnade sig från mötet under denna paragraf.
Kommundirektören fungerade som sekreterare under behandlingen av denna paragraf.

BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt omfatta kommundirektörens förslag och fastställer lönen till 4 250 € under
prövotiden.
Lönen tas upp till ny behandling före 1.7.2014
_____________________

Kst 9.6.2014:

Då prövotiden för kommunsekreteraren går ut 30.6.2014 bör enligt tidigare beslut lönen tas
upp till ny behandling.

ORDF:S FÖRSLAG:

Förslag ges vid sammanträdet.

Inger Bjon anmälde jäv och avlägsnade sig under paragrafen.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att totallönen från 1.7.2014 är 4 400 € plus telefon-
förmån.
_________________________
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173 §. DELGIVNINGSÄRENDEN

Kommunsekreteraren:

Till styrelsens kännedom meddelas om följande ärenden av delgivningsnatur:

a) Avskrifter av protokoll från nedannämnda möten har tillställts styrelsen:
- Optima samkommun, samkommunstyrelsen 7.5.2014
- Kommunala samarbetsnämnden 19.5.2014
- Karleby stad/Social- och hälsovårdsnämnden 21.5.2014
- Sandbacka vårdcenters byggnadskommitté 21.5.2014
- Arbetsplatsmöte Kvarnbo daghem 22.5.2014
- Mellersta Österbottens sk för specialsjukvård och grundservice 26.5.2014
- Direktionen för affärsverket Kronoby Elverk 27.5.2014

b) Kronoby kommuns intyg över att det inte finns sådan hinder som finns omnämnda i § 6
Gruvlagen (503/1995). Gäller Keliber Oy.

c) Jakobstad Turistbyrån: Turisternas ekonomiska betydelse i Jakobstadsregionen

d) Aktuellt från koordinationsgruppen: Flyktingmottagning 2014

FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen antecknar ärendena för kännedom.

BESLUT:

Kommunstyrelsen antecknade ärendena för kännedom.
_______________________
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Dnr: KST 100/2014

174 §. INITIATIV Elisabeth Hagström: Begäran om utredning över befogenheter och
regler för arbetsgrupper

Elisabeth Hagström inlämnade ett initiativ, Bilaga 1/174 § av 9.6.2014, som handlade om en
önskan om utredning över köp av tjänster som hör till kommunstyrelsen. Dessutom önskades
en utredning över vilka befogenheter och regler som finns för arbetsgrupper tillsatta av sty-
relsen för att köpa konsulthjälp utan att ärendet besluts i den instans som tillsatt arbetsgrup-
pen.

BESLUT:

Ärendet förs till beredning.
________________________
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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: 165-169, 171, 173-174

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande
enligt 89 § 1 mom. kommunallagen kan framställas över beslutet.

Paragrafer: 170, 172

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
Säbråvägen 2, 68500 KRONOBY

Paragrafer: 170, 172

Rättelseyrkande gällande paragraf 170 skall framställas inom 30 dagar från delfåendet av
beslutet.

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.


