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203 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
204 §. PROTOKOLLJUSTERING
205 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
206 §. KOMMUNSTYRELSENS FRÅGESTUND
207 §. NÄMNDERS PROTOKOLL
208 §. KRONOBY ELVERK Bolagisering av Kronoby Elverk
209 §. SAMKOMMUNER Kårkulla samkommuns anhållan om utlåtande;

ekonomiplan 2015-17
210 §. BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017 Tidtabell för behandlingen
211 §. BUDGET 2014 Bokföringsrapport 1.1 -31.7.2014
212 §. PLANER Kronoby kommuns välfärdsberättelse 2014 och väl-

färdsprogram 2015-16
213 §. HEDERSTECKEN Morsdagsmedaljer 2015
214 §. AVTAL Förnyande av samarbetsavtalet med Nuckö
215 §. KOMMITTÉER Kommitté för sysselsättande av långtidsarbetslösa
216 §. DELGIVNINGSÄRENDEN
217 §. ÖVRIGA ÄRENDEN
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23.9.2014
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Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

203 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Kallelse till detta sammanträde har utfärdats den 10 september 2014 och tillställts samtliga
medlemmar av kommunstyrelse och fullmäktige.

BESLUT:

Ordföranden förklarade sammanträdet lagligt sammankallat och kommunstyrelsen
beslutför.
__________________
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204 §. PROTOKOLLJUSTERING

Kommunsekreteraren:

Kommunstyrelsen utser Hans Sandström och Mikaela Dahlbacka att justera protokollet. Pro-
tokollet justeras den 17 september 2014.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
____________________
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205 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

BESLUT:

Föredragningslistan godkändes i föreliggande form.
__________________
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206 §. KOMMUNSTYRELSENS FRÅGESTUND

Kommunsekreteraren:

Kommundirektören informerar styrelsen om aktuella frågor:
- bolagiseringen av elverket - principer
- minister Anna-Maja Henriksson besöker Kronoby 22.9.2014
- Pirjo Rahkonen har kompenserat den felaktiga räkneoperationen i samband med upphand-

lingen av mat- och städfunktioner

Kommunstyrelsens ordförande informerade kort om:
- nytt inom SOTE-reformarbetet
- kontakt från föreningen för pensionärshemmet i Terjärv, som vill sälja sina tjänster till kom-

munen via svenska sektionen i Karleby
- köptjänsterna från LUNA, priser och behov av personal vid utryckningar

Elisabet Hagström informerade om DUV:s möte angående behov av tillbyggnad av Solgår-
den i Kronoby

KD:S FÖRSLAG:

Informationen antecknas för kännedom.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
__________________
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207 §. 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:

- tekniska nämnden 20.8.2014
- miljönämnden 26.8.2014
- bildningsnämnden 28.8.2014

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 119/2014

208 §. KRONOBY ELVERK Bolagisering av Kronoby Elverk

Kommunsekreteraren:

Affärsverket Kronoby Elverk ska upphöra och affärsverksamheten övergå till ett av Kronoby
kommun 100 % ägt aktiebolag senast 31.12.2014.

Direktionens för Affärsverket Kronoby Elverk förslag till kommunstyrelsen i Kronoby är att
affärsverksamheten överförs senast 31.12.2014 till ett av kommunen 100 % ägt aktiebolag
och att kommunen grundar ett nytt aktiebolag, Kronoby Elverk Ab / Kruunupyyn Sähkölaitos
Oy, dit affärsverksamheten överförs. Slutligen föreslår direktionen att kommunstyrelsen be-
sluter lägga ner affärsverket Kronoby Elverk 31.12.2014, när affärsverksamheten överförts till
det nya aktiebolaget.

Riksdagen har den 18 juni 2013 godkänt regeringens proposition RP 32/2013 till riksdagen
med förslag om ändring av kommunallagen. Verksamheten som bedrivs ska ha en över-
gångsperiod fram till utgången av 2014. Enligt propositionen är Kronoby Elverk ett av de
kommunala affärsverk som berörs.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen besluter föreslå för kommunfullmäktige
att kommunen grundar ett nytt aktiebolag, Kronoby Elverk Ab / Kruunupyyn Sähkö-

laitos Oy,
att affärsverksamheten vid Kronoby Elverk överförs 31.12.2014 till ett av kommu-

nen 100% ägt aktiebolag och
att kommunen lägger ner affärsverket Kronoby Elverk 31.12.2014.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
__________________
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Dnr: KST 95/2014

209 §. SAMKOMMUNER Kårkulla samkommuns anhållan om utlåtande; ekonomi-
plan 2015-17

Kommunsekreteraren:

Kårkulla samkommuns styrelse begär medlemskommunernas utlåtande över ekonomiplanen
2015-2017. Planen bygger på nuvarande ekonomiplan för åren 2014-2016.

Förbundsstyrelsen beslöt vid sitt möte 22.5.2014, att de kommunala betalningsandelarna
inklusive ny volym får stiga med högst 1,9 % jämfört med år 2014. För Kronoby kommuns del
är den beräknade förhöjningen inom Kårkullas verksamhet 0,73 %. Den verkliga kostnads-
ökningen för Kronobys del blir dock högre, eftersom budgeten för år 2014 är mindre än Kår-
kullas uppskattade betalningsandelar. Det innebär att ökningen i verkligheten blir 1,91% för
Kronoby. Huvudorsaken till avgiftshöjningen torde vara att Kårkulla samkommun har ändrat
avgiftsgrunderna för år 2014.

Karleby stad, svenska sektionen och social- och hälsovårdsnämnden har 20.8.2014 gett utlå-
tande om planen, omfattande även Kårkulla samkommuns kostnader för Kronoby kommun.
Utlåtandet bifogas som Bilaga 1/209 § av 15.9.2014. För Kronobys del ökar antalet avlast-
ningsdagar för barn med närståendevårds stöd samt den helt nya kategorin hemmadagar.
Det sistnämnda innebär att Kårkulla även för de dagar klienterna inte är i arbetsverksamhet
eller dagvård, utan är hemma i sitt boende och i behov av personalinsatser. Totalt sett har
Karleby reserverat 13 000 € mer 2015 än 2014 för att trygga lagstadgad och nödvändig ser-
vice till de utvecklingsstörda.

På grund av att Kårkulla samkommun velat ha in utlåtanden senast 2.9.2014, har social- och
hälsovårdsnämndens utlåtande översänts som ett preliminärt utlåtande. Dagens beslut i
ärendet innebär slutligt utlåtande från Kronoby kommun.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen godkänner social- och hälsovårdsnämndens utlåtande och omfattar det
som sitt eget.

Kommunstyrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad och översänder den till Kårkulla
samkommun omgående.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
_________________
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Dnr: KST 120/2014

210 §. BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017 Tidtabell för behandlingen

Kommunsekreteraren:

Vid behandlingen av budgeten och ekonomiplanen kunde följande tidtabell vara riktgivande:

- vecka 39, fredag 26.9 Nämndernas förslag inlämnas till kommunstyrelsen
via ekonomichefen.

- vecka 42, måndag 13.10 kl. 18.00 Styrelsens inledande budgetdiskussion.

- vecka 46, måndag 10.11 kl 16.00 Kommunstyrelsen behandlar förslaget till budget i
första läsning. Förslaget till skattesatser ges.
Vid behov fortsätter budgetbehandlingen tisdag
11.11 kl 16.00.

- vecka 47, torsdag 20.11 kl. 19.00 Kommunfullmäktige godkänner inkomst- och fastig-
hetsskatteprocenterna.

- vecka 47 Ledningsgruppen och samarbetskommittén ger utlå-
tande om budgetförslaget.

- vecka 48, måndag 24.11 kl. 16.00 Kommunstyrelsen behandlar budgeten i andra läs-
ning samt hela ekonomiplanen.

- vecka 50, måndag 8.12 kl 18.00 Kommunstyrelsen avger beslutsförslag om budgeten
och ekonomiplanen.

- vecka 51, torsdag 18.12 kl. 16.00 Kommunfullmäktige behandlar budgeten och eko-
nomiplanen.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen godkänner ovannämnda tidtabell för behandling av budgeten 2015 och
ekonomiplanen 2016-2017.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
_________________



KRONOBY KOMMUN

Organ

KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum
15.9.2014

Sida
15/300

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

23.9.2014

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

Dnr: KST 123/2014

211 §. BUDGET 2014 Bokföringsrapport 1.1 -31.7.2014

Ekonomichefen:

För perioden 1.1 – 31.7.2014 har sammanställts en rapport över nettoförbrukningen i drifts-
ekonomidelen, samt utfallet för resultaträkningen. En rapport över social- och hälsovårdens
användning har också uppgjorts.
Resultatet för perioden är efter införda korrektivposter 736 000 €, vilket är 1,5 M€ bättre än
budgeten förutsätter. Verksamhetens intäkter har influtit till 64,9 % och kostnaderna använts
till 56,0 %. Den största kostnadsminskningen finns under köp av tjänster, då man inom soci-
al- och hälsovården kunnat hålla kostnaderna nere. Skatterna har liksom tidigare under året
influtit mera än budgeterat, medan statsandelarna inte kommit upp till det budgeterade be-
loppet. Samtliga sektorer har varit sparsamma och kan därmed visa en nettoförbrukning som
ligger under budget. Fortsatt sparsamhet under resten av året kommer att ge ett positivt eko-
nomiskt resultat i bokslutet för 2014 ifall inget oförutsett sker.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen antecknar bokföringsrapporten för kännedom.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
_________________
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Dnr: KST 114/2014

212 §. PLANER Kronoby kommuns välfärdsberättelse 2014 och välfärdsprogram
2015-16

Kommunsekreteraren:

Enligt hälso- och sjukvårdslagen 12 § 1326/2010 ska en kommun bevaka kommuninvånar-
nas hälsa och välfärd och de faktorer som påverkar dessa inom varje befolkningsgrupp och
observera effekterna av de åtgärder inom den kommunala servicen som sätts in för att svara
mot kommuninvånarnas välfärdsbehov. Varje år skall en rapport om kommuninvånarnas häl-
sa och välfärd och om de åtgärder som vidtagits, lämnas in till kommunfullmäktige. En gång
per fullmäktigeperiod skall även en mer omfattande välfärdsberättelse förevisas fullmäktige.

Kommunerna ska i sin strategiska planering ställa upp mål för främjandet av hälsa och väl-
färd som baserar sig på lokala förhållanden och behov, fastställa de åtgärder som stöder
målen och som grund för dem använda kommunspecifika indikatorer för välfärd och hälsa.
Kommunen ska utse de instanser som ansvarar för den hälso- och välfärdsfrämjande verk-
samheten. De kommunala verksamheterna ska samarbeta med varandra för att främja väl-
färd och hälsa. Dessutom ska kommunen samarbeta med andra offentliga myndigheter, pri-
vata företag och allmännyttiga samfund som är verksamma i kommunen. Om social- och
hälsovård tillhandahålls i form av samarbete mellan flera kommuner ska samarbetsområdet
delta som sakkunnig i samarbetet mellan de olika sektorerna och i bedömningen av de so-
ciala konsekvenserna och hälsokonsekvenserna i de kommuner som hör till området.

Kronoby kommuns första välfärdsberättelse, Bilaga 1/212 § av 15.9.2014, har utarbetats i
samarbete med olika branschers sakkunniga och indikatoruppgifterna har samlats in från
Den elektroniska välfärdsberättelsen, Statistikcentralens material samt Institutet för hälsa och
välfärd/Sotkanet och skolhälsoenkät.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen tar del av kommunens välfärdsberättelse 2014 och välfärdsprogram 2015-
16 och beaktar dessa vid uppgörandet av budgeten för 2015 och ekonomiplanen för åren
2015-16.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
____________________
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Dnr: KST 115/2014

213 §. HEDERSTECKEN Morsdagsmedaljer 2015

Kommunsekreteraren:

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland ber bl.a. kommunerna om förslag till kan-
didater för mottagande av morsdagsmedaljer för år 2015 och att framföra sina egna motive-
rade förslag till mottagare av utmärkelsetecknet, att inlämnas senast 7 november 2014.

Kriterierna för beviljande av utmärkelsetecknet är kandidatens förtjänster, som exemplariska
fostrare av barn och ungdomar, främjare av familjeliv och föräldraskap och att den föreslagna
även i vidare utsträckning solidariskt har tryggat omsorgen och omtanken om andra. Den
nedre åldersgränsen är 40 år. Avsikten är att de mödrar som belönas representerar dagens
mödrar på ett mångsidigt sätt. Andra goda fostrare som fäder, syskon, mostrar, fastrar m.fl.
som har utfört motsvarande fostringsarbete belönas den 6 december då övriga utmärkelse-
tecken delas ut. Utmärkelsetecknet beviljas inte yrkesutövande fostrare.

Av de morsdagsmedaljer som beviljas år 2015 har för Södra och mellersta Finlands område
anvisats en maximikvot på 8 stycken. Av dessa kan högst hälften grunda sig på ansökningar
som har gjorts av mödrarnas egna barn. Därför är ansökningar från kommuner, organisatio-
ner eller andra sammanslutningar önskvärda.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen inlämnar förslag till framställning om tilldelande av morsdagshederstecken
2015.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt att lämna in en framställning om tilldelande av
morsdagstecken 2015 till xxx.
_________________
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Dnr: KST 124/2014

214 §. AVTAL Förnyande av samarbetsavtalet med Nuckö

Kommunsekreteraren:

I samband med vänortsbesöket i juli 2014 förnyades samarbetsavtalet mellan Kronoby
kommun och Nuckö kommun. Som tidigare innehåller avtalet bl.a. ömsesidigt utbyte inom
kulturella områden, kulturella dagar och idrottsevenemang.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen antecknar ärendet för kännedom.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
____________________
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Dnr: KST 125/2014

215 §. KOMMITTÉER Kommitté för sysselsättande av långtidsarbetslösa

Kommunsekreteraren:

Kronoby kommun har en låg arbetslöshet. I juli 2014 var den 6,5 % av arbetskraften. Av des-
sa var 29 personer under 25 år, 72 personer över 50 år och 28 personer hade varit arbetslö-
sa över 1 år. På Kronoby kommuns förteckning över personer som varit arbetslösa minst 500
dagar finns just nu 25-30 namn. Av dessa är några unga personer, några med sociala hinder
och några som inom kort uppnår pensionsålder. Dessa personer har av individuella orsaker
fallit bort ur arbetslivet och därmed förlorat mycket av sin sociala status och möjligheter att
själv skaffa sig en inkomst.

För inkomsten till de namn som finns på listan över långtidsarbetslösa (>500 dagar) betalar
kommunen idag ca 8 000 €/mån utan att kommunen får någon gentjänst. Därför skulle det
vara av största vikt, att kommunen kunde sysselsätta dem ett halvt år så att de endera blir
sysselsatta tillsvidare eller ånyo kan erhålla full arbetslöshetsersättning från arbets- och när-
ingsbyrån. Från början av 2015 träder en ny lag i kraft, vilken minskar antalet dagar man be-
höver vara arbetslös till 300 dagar innan kommunens betalningsansvar träder in och detta
höjer på kommunens månatliga betalningsrat.

Kommunen har varken någon näringsdirektör eller personalchef som kunde sätta sin tid på
arbetslösheten. Av den orsaken borde en kommitté av tjänstemän utses med ansvar för sys-
selsättande av långtidsarbetslösa. Arbetssättet kunde exempelvis vara, att tillsammans med
representanter för arbets- och näringsbyrån samt socialarbetaren som skriver arkiverings-
planer gå igenom listan med långtidsarbetslösa ett par gånger i månaden och förhoppnings-
vis hitta någon typ av sysselsättning för ens några av dem. Det allra bästa skulle ändå vara,
om kommunen kunde arbeta förebyggande, så att så många personer som möjligt kunde
undvika långtidsarbetslöshet.

Kommittén för sysselsättande av långtidsarbetslösa kan kalla även andra tjänstemän, lek-
män och förtroendevalda till sina möten.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen besluter att tillsätta en kommitté för sysselsättande av långtidsarbetslösa.

Kommunstyrelsen utser kommunsekreteraren till medlem av och sammankallare för kommit-
tén.

Kommunstyrelsen utser ytterligare tre ansvariga tjänstemän till kommittén för sysselsättande
av långtidsarbetslösa.

Kommunstyrelsen emotser rapporter över långtidsarbetslösheten minst två gånger per år.
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BESLUT:

Kommunstyrelsen utsåg en kommitté för sysselsättande av långtidsarbetslösa.

Kommunstyrelsen utsåg kommunsekreteraren till medlem av och sammankallare för
kommittén.

Kommunstyrelsen beslöt även utse Carina Ahlström, Bernt Slotte och Kaisa Karlström
till medlemmar av kommittén för långtidsarbetslösa.

Kommunstyrelsen emotser rapporter över långtidsarbetslösheten minst två gånger
per år.
_________________
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216 §. DELGIVNINGSÄRENDEN

Kommunsekreteraren:

Till styrelsens kännedom meddelas om följande ärenden av delgivningsnatur:

a) Avskrifter av protokoll från nedannämnda möten har tillställts styrelsen:
- Österbottens förbund 18.8.2014
- Kvarnbo daghem, arbetsplatsmöte 19.8.2014
- Nuckökommittén, 19.8.2014
- Karleby social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion 19.8.2014
- Kvarnbo daghem, planerings- och byggnadskommitténs möte 20.8.2014
- Karleby, social- och hälsovårdsnämnden 20.8.2014
- Optima, samkommunstyrelsen 20.8.2014
- Mellersta Österbottens samkommun för specialsjukvård och grundservice

25.8.2014
- Karleby stad, social- och hälsovårdsnämnden 27.8.2014 och 3.9.2014

b) Regionförvaltningsverket i Västra och inre Finland: Upphörande av privata hälso- och
sjukvårdstjänster. Kronoby sjuktransport och sjukvårdsservice Ab har anmält att tillhandahål-
landet av privata hälso- och sjukvårdstjänster har upphört från och med 31.12.2013.

c) Skrivelse från IF Åsarna: Att beakta inför budgetarbetet 2015.

d) Kommunstyrelsens ordförande och kommunsekreteraren deltog i det svenska programmet
vid kommunmarknaden 10.9.2014 i Helsingfors.

e) Optimas ledning har begärt audiens 19.9.2014 för att få diskutera slöjdskolans framtid.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen antecknar ärendena för kännedom.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
_________________
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217 §. 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:203-208, 210-214, 216-217

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

Paragrafer: 209, 215

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:

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.


